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Sammanträdesdatum

24 januari 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
24 januari 2013.

Sign.

§7

Presentation av praktikanter och ny utvecklingschef.

§8

Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 juli - 31 december 2012.

§9

Planlista. Prioritering av planarbete.

§ 10

Information. Cykelväg, Torsnäs.

§ 11

Information. Hoglands Park, etapp Il.

§ 12

Information. Finansiering, miljötillsyn . Utgår.

§ 13

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 14

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 15

Meddelanden.

§ 16

Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne över prövotidsredovisning från Karlskrona
kommun, hamnavdelningen.

§ 17

Öljersjö 3: 16, Lyckeby. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av
vindkraftverk. Utgår.

§ 18

Hasslö 1:256, Näset. Samråd angående avstyckning.

§ 19

Grönadal 1: 19, Skillingenäs. Förhandsbesked för lokaliseri.ng av
uthyrningsverksamhet.

§ 20

Hasslö 8:58, Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 21

Hasslö 9:171, Garpen. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 22

Senoren 32:5, Västernäs. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

§ 23

Tockatorp 17:56, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 24

Torstäva 7:9, Torsnäs. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.

§ 25

Västra Nättraby 9:54, Nättraby. Tillbyggnad av enbostadshus.

§ 26

Västra Rödeby 2:23, Rödeby. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
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§ 27

Öljersjö 3:16, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av vindkraftverk. Utgår.

§ 28

Övriga frågor.

§ 29

Karlskrona 4: 1, Hoglands Park. Rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov
för nybyggnad av paviljong.

Sign .
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 24 januari 2013, klockan 08.30 - 11.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

3

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Michael Ryge (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M), jäv§§ 14 och 15
Stefan Lundin (FP)
Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Marcus Degerskär (S)
Eva Röder (FP)
Johan Eriksson (V)

Övriga närvarande ersättare

Tjänstemän

Planchef Ola Swärdh
Administrativ chef Jan Hammarfors
Bygglovchef Micael Sandberg
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Kommunekolog Anders Klar
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 08.30 - 10.45
Bygglovarkitekt Morgan Mattsson, kl 09.00-10.45
Praktikant Elnes Aljija, bygglovavdelningen, kl 08.30-10.45
Praktikant Madeleine Norman, miljöavdelningen ,
kl 08.30-10.45
Praktikant Samir Jasarevic, miljöavdelningen,
kl 08.30-10.45
Praktikant Babacar Ndiaye, planavdelningen,
kl 08.30-1045
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

s;go~
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Sekreterare

Paragraf 7 - 29

Marie-Louise Bescher
Ordförande

Justerare

I

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
in.tygar i tjänsten
(~,.,

'

'
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I

\
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Marie-Louise Bescher

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§7
Presentation av praktikanter och ny utvecklingschef.
En presentation görs av fyra praktikanter på Samhällsbyggnadsförvaltningen och dessa är:
Elnes Aljija, bygglovavdelningen.
Madeleine Norman, miljöavdelningen.
Samir Jasarevic, miljöavdelningen .
Babacar Ndiaye, planavdelningen.
Till ny utvecklingschef har utsetts Tina Tidhammar med tillträde den
1 januari 2013.
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sig n.

~
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DIA 2012.2335

§8
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 juli - 31 december 2012.
Kommunens förvaltningar har en gemensam blankett och ett
webbformulär där medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål eller
förslag som rör kommunens olika verksamheter. Detta är en del av
kommunens arbete med att förbättra kommunens service. Det gör det
även lättare för medborgaren att få kontakt med rätt person.
För Samhällsbyggnadsförvaltningens del ska dessa synpunkter redovisas
med åtgärdsförslag för Miljö- och byggnadsnämnden två gånger om året.
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till
Samhällsbyggnadsförvaltningen har diarieförts och sammanställts. Om
personen har lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av sig
inom fem arbetsdagar och bekräftat att förvaltningen har tagit emot deras
synpunkter. Personen har fått veta vilken handläggare som har hand om
deras fråga. Detta är enligt de rutiner som är antagna av Miljö- och
byggnadsnämnden 2012-08-16.
Från juli till och med december 2012 har det inkommit en synpunkt,
klagomål eller förslag till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkommen synpunkt, klagomål eller förslag har handlagts enligt de
riktlinjer som är tagna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av inkommen
synpunkt, klagomål eller förslag perioden 1 juli - 31 december 2012.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§9
Planlista. Prioritering av planarbete.
Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen.
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista 2013-01-24.
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§ 10
Information. Cykelväg Torsnäs.
Planchef Ola Swärdh informerar i ärendet.
Rättviseaspekten och vägfrågan diskuterades.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sigo. ~
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Jf~

Sammanträdesprotokoll

8

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

24 januari 2013
Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 11
Information. Hoglands Park, etapp Il.
Bygglovarkitekt Morgan Mattsson informerar i ärendet.
En prototyp av paviljongen visas.
Den nya paviljongen består av två huskroppar och inredningen går i två
nyanser av grönt.
Den tilltänkta lekplatsen är fortfarande i skisstadiet.
Den 2 februari 2013 kommer skisserna att visas för allmänheten i
Hoglands Park.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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§ 12
Information. Finansiering, miljötillsyn.
Ärendet utgår på grund av sjukdom.

Sign.
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§ 13
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign.

$

11

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-29.

1. Nämndens lista inför sammanträdet 6 december 2012.

§ 328

2. Övriga frågor.

§ 329
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§ 14
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Anna Ottosson (M) anmäler jäv.
Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.

I sgo.

Sign.
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§15
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen i Skåne län. Beslut 2012-11-07. Återkallelse av tillstånd.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-12. Anmälan för samråd
enligt 12 kap 6 § miljöbalken avseende planerad ledningsdragning av
jordförlagd kabel mellan Jämjö och Brunåkramåla i Karlskrona
kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-12. Anmälan för samråd
enligt 12 kap 6 §miljöbalken avseende planerad ledningsdragning av
jordförlagd kabel mellan Klakebäck och Gullholma samt mellan
Attanäs, Bredäng och Brunåkramåla i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-15. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av uthyrningsstugor på fastigheten Dragsö 1: 1 i
Karlskrona kommun.
5. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Deldom 2012-11-16.
Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken (MB) för befintlig
och utökad verksamhet och grundvattenbortledning samt
lagligförklaring av befintliga anordningar för bortledande av grundvatten
vid ABB:s anläggning för tillverkning av högspänningskabel på Verkö i
Karlskrona kommun, Bleking län.
6. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Deldom 2012-11-16.
Ansökan om tillstånd till befintlig och utökad produktion av kabel vid
ABB AB, High Voltage Cables, Karlskrona; nu fråga om slutliga villkor
för utsläpp av restgaser.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Överlämnande 2012-11-16. Överklagande
av Länsstyrelsens beslut den 26 oktober 2012 om inhibition i
överklagat ärende gällande byggsanktionsavgift avseende fastigheten
Wattrang 21 i Karlskrona kommun.
8. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-11-21. Inhibition
rörande beslut om byggsanktionsavgift avseende åtgärder på
fastigheten Wattrang 21, Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-09. Fråga om eventuellt
otillåten vattenverksam het på fastigheten Hasslö 8: 171.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-22. Strandskyddsdispens
för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Skällenäs 40:5 i
Karlskrona kommun.
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-23. Överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om att
lämna negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
på fastigheten Skallatorp 37:7, Karlskrona kommun.
12. Kommunfullmäktige 2012-11-22 § 180. Vision Karlskrona 2030.
13. Kommunfullmäktige 2012-11-22 § 182. Ändring av beslut om
skattesats för år 2013.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Delbeslut 2012-11-28. Ansökan om
tillstånd att uppföra ekonomibyggnad inom Skärva naturreservat i
Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-29. Beslut om kontrollprogram för verksamheten ABB High Voltage Cables AB på Verkö i
Karlskrona kommun .
16. Socialdepartementet 2012-11-26. Vägledning från den nationella
hemlöshetssamordnaren. Samordning för att motverka hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden .
17. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-1 1-30. Skrivelse till
Kommunstyrelsen avseende yttrande angående riksintresse för
totalförsvar, hkv 2012-02-14 13 920:50775.
18. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-11-21. Skrivelse till World
Heritage Center, UNESCO. Angående världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona med anledning av 1700-talsmagasin.
19. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-12-06. Avser
marklov på fastigheterna Fredriksdal 8:124 och 8:51 i Karlskrona
kommun.
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-11. Överklagande av Miljö
och byggnadsnämndens delegationsbeslut i frågan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:278, Karlskrona
kommun .
21. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-12. Överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens beslut angående anmälan om
krossning och sortering av berg på fastigheten Holmsjö 1:133 i
Karlskrona kommun .
22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-12. Dispens från
strandskyddsbestämmelserna samt anmälan om vattenverksamhet
avseende anläggning av flytbrygga på fastigheten Hasslö 8: 142 i
Karlskrona kommun.

Sign.
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23. Svea Hovrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-12-13. Överklagat
avgörande i mål P 2371-12 avseende beslut om bygglov för
nybyggnad av tre enbostadshus med fristående garage och sjöbodar
på fastigheten Lyckeby 3:7 i Karlskrona kommun.
24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-13. Överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglovavgift för
uppförande av stödmurar på fastigheten Tallspinnaren 9 i Karlskrona
kommun.
25. Kommunfullmäktige 2012-12-13 § 197. Uppräkning av politiska
förtroendemäns arvoden m m för år 2013.
26. Länsstyrelsen i Skåne län. Beslut 2012-12-13. Tillstånd enligt
miljöbalken till återvinning av avfall enligt verksamhetskod 90.119,
avser Halmsjö Bildemontering & Åkeri AB.
27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-20. Överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande avseende förslag till
provtagningsplan samt fö rslag till åtgärder på fastigheterna Saltö 2:1
och Karlskrona 2:1 i Karlskrona kommun.
28. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-12-19. Överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om avgift för
strandskyddsdispens på fastigheten Stora Hammar 2:49 i Karlskrona
kommun.
29. Kommunfullmäktige 2012-12-13 § 201 . Miljöbokslut 2011.
30. Kommunfullmäktige 2012-12-13 § 207. Uppföljningsrapport per den
31 oktober 2012 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
31. Kommunfullmäktige 2012-12-13 § 205. Justeringar i Budget/Plan
2013 - 2015 på grund av hemsjukvårdens kommunalisering.
32. Kommunfullmäktige 2012-12-13 § 200. Övergripande plan för social
mångfald i Karlskrona 2013 - 2015.
33. Kommunstyrelsen 2012-11-27 § 301. Riktlinjer för inomhusklimat.
34. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-12-20. Avser
bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus m m på fastigheten
Lyckeby 3:7 i Karlskrona kommun.
35. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-18. Beslut om prövning
enligt 12 kap 1 §plan- och bygglagen (PBL 1987:1 0). Detaljplan för
Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs udde i Karlskrona kommun.
36. Länsstyrelsen Blekinge län 2012-12-18. Rapporten "Byggtillsyn i
Blekinge".
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37. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-18. Överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglovsavgift,
fastigheten Storskraken 9 i Karlskrona kommun.
38. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-18. Överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om avgift för
strandskyddsdispens på fastigheten Storskraken 9 i Karlskrona
kommun.
39. Tekniska nämndens Trafikutskott 2012-12-11 § 31. Information om
rörlig reklamskylt på Österleden norr om korsningen med Verkövägen
i Karlskrona kommun.
40. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-13. Angående tillsyn enligt
tobakslagen (1993:581) i Karlskrona kommun.
41. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Deldom 2012-12-17. Avser
ansökan om tillstånd att bedriva befintlig och utökad hamnverksamhet
i Verköhamnen; nu fråga om slutliga villkor för hantering av dagvatten
inom hamnområdet.

Anna Ottosson (M) anmäler jäv.

Sign .
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MMM 2010.2362

§16
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län över prövotidsredovisning från
Karlskrona kommun, hamnavdelningen.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Karlskrona kommun, hamnavdelningen har till Länsstyrelsen inkommit
med en prövotidsredovisning gällande villkor för efterbehandling av
förorenade områden/föroreningsskador i Handelshamnen, enligt
Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2009, utredningsvillkor U1. Av
utredningen, och tidigare inlämnade redovisningar, framgår bland annat
att sediment i Handelshamnen är förorenade av framför allt tributyltenn
(TBT), polycykliska aromatiska kolvägen (PAH), bly (Pb) och kvicksilver
(Hg). Halterna av TBT och PAH är mycket höga i vissa provpunkter.
Sammanfattnings betecknas 7 av 12 propunkter som stark eller mycket
starkt förorenade .
De aktuella föroreningarna binds starkt till partiklar varför uppvirvling av
sediment antas vara den mest betydande spridningsvägen. Spridning av
förorenade sediment vid färjetrafiken i Handelshamnen har utretts genom
provtagningar. Den sammanfattande bedömningen är att den reguljära
färjetrafiken som trafikerar Handelshamnen inte påverkar vattenkvaliteten
negativt. Grumlingen är relativt låg och ökar inte systematiskt i samband
med färjetrafiken . Dessa slutsatser gäller även för Pb, Hg och TBT.
Miljökvalitetsnormen för ytvatten bedöms inte överskridas.
En riskbedömning har gjorts. Enligt denna är bottenfaunan det primära
skyddsobjektet. Rådande halter av Pb, Hg, PAH och TBT överskrider
norska riktvärden (svenska finns inte), och lokala effekter på
bottenlevande organismer kan inte uteslutas. Som hamnområde är
området klassificerat som kraftigt modifierat vatten och det ekologiska
skyddsvärdet är troligen måttligt. I vattenfasen förekommer halter av Hg,
Pb och zink (Zn) i halter som är högre än bakgrundshalter; uppmätta
halter är dock lägre än miljökvalitetsnormerna. Då bioackumulation av
PAH och Pb i fisk förväntas vara liten bedöms det föreligga mycket liten
risk att människor som konsumerar fisk från hamnområdet i någon högre
grad exponeras för dessa föroreningar. Fisk från området kan innehålla
Hg och TBT, några halter är dock inte kända, men man ser ingen koppling
till den sökta verksamheten.
forts.
Sign.
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§ 16 (forts).
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län över prövotidsredovisning från
Karlskrona kommun, hamnavdelningen.
Eftersom spridningen från fartygstrafiken i hamnen inte är påvisbar,
bedöms en fortsatt fartygstrafik inte medföra några förhöjda risker för
människors hälsa eller miljön.
Överslagsmässiga kostnader för saneringsåtgärder har beräknats för
sanering av hela den aktuella ytan (300 000 kvm). Vid en muddring av
hela området uppskattas kostnaderna för att ta hand om muddermassorna
på deponi till minst 30 miljoner kronor (exklusive kostnader för muddring
och transporter). Att anlägga erosionsskydd beräknas kosta i
storleksordning 90 - 100 miljoner kronor.
Hamnavdelningen föreslår att inga villkor för efterbehandling fastställs,
eftersom inlämnad utredning inte har påvisat någon spridning till följd av
fartygstrafiken och eftersom föroreningshalterna är måttliga.

Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2009
Länsstyrelsen uppsköt under en prövotid frågan om slutliga villkor för
efterbehandling av förorenade områden/föroreningsskador som
uppkommit genom tidigare verksamheter. Under prövotiden gäller följande
utredningsvillkor: "U 1. Tillståndshavaren ska komplettera den utredning
om förorenade sediment som har redovisats i ansökan genom att utföra
beräkningar som visar vilka mängder av föroreningar riskerar att spridas
från hamnområdet genom hamnverksamheten. I beräkningen ska det
också framgå vart föroreningarna riskerar att spridas. Vidare ska
tillståndshavaren utföra en riskbedömning avseende risker för människors
hälsa eller miljön som kan uppstå på grund av föroreningarna.
Utredningarna ska i så stor utsträckning som möjligt utföras enligt
Naturvårdsverkets vägledningar och utföras i samråd med
tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken".
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att sedimentet i
Handelshamnen är förorenade av framför allt Pb, Hg, PAH och TBT i
betydande omfattning. De aktuella föroreningarna är sådana som kan ha
mycket negativ effekt på människors hälsa och miljön.
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MMM 2010.2362

§ 16 (forts).
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län över prövotidsredovisning från
Karlskrona kommun, hamnavdelningen.

Hamnavdelningen har låtit genomföra undersökningar för att fastställa
risken för spridning av föroreningar utanför hamnområdet, och menar att
man funnit att det inte föreligger någon risk för sådan spridning. De
undersökningar som har genomförts får dock anses vara av övergripande
karaktär, och ger inget säkert besked om risken för spridning. T ex har inte
mer än ett fåtal prover tagits. Dessutom har endast spridning i samband
med färjetrafiken undersökts. Färjorna står visserligen för huvuddelen av
anlöpen till hamnen, men är samtidigt förhållandevis grundgående. Inga
undersökningar har gjorts avseende spridning när mer djupgående fartyg
anlöper hamnen, inte heller vet man vilken spridning som kan uppkomma
vid hårda vindar.
Hamnavdelningen menar att hamnområdets ekologiska skyddsvärde är
måttligt, eftersom vattenförekomsten (Yttre redden) är klassificerad som
kraftigt modifierat vatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig
frågande till denna slutsats. Yttre redden är klassificerat som kraftigt
modifierat vatten på grund av betydande hydromofologiska förändringar
(hamnar, militär infrastruktur, urbanisering). Detta innebär inte automatiskt
att högre halter av förorenade ämnen kan accepteras i vattenförekomsten
än i andra vattenförekomster som inte är kraftigt modifierade;
miljökvalitetsnormen för kemisk status är god kemisk ytvattenstatus 2015.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att hamnområdets läge,
centralt i Karlskrona tätort, medför att det är särskilt angeläget att göra en
noggrann bedömning av risker och behov av saneringsåtgärder. Vidare
ska beaktas att området är ett lek- och uppväxtområde för sill, och att det
inte är ovanligt att människor fiskar från hamnkajen och andra närliggande
områden.
Hamnavdelningen lägger i sin komplettering daterad den 22 november
2012 vikt vid att vissa av föroreningarna i sedimenten inte har någon
koppling till den verksamhet som idag bedrivs i hamnen, och tycks mena
att de därför inte ska beaktas i detta ärende. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte denna uppfattning. Föroreningarna härrör, med
allra största sannolikhet, från hamnverksamhet som bedrivits på platsen
under lång tid .
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§ 16 (forts).
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län över prövotidsredovisning från
Karlskrona kommun, hamnavdelningen.

Det finns alltså ett tydligt samband mellan dagens tillståndsgivna
verksamhet och de föroreningar som förekommer i sedimenten i
hamnområdet. Givetvis måste alla föroreningar som förekommer i
sedimenten, och riskerna med dessa, beaktas när ärendet avgörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är mycket angeläget att det
beslut som Länsstyrelsen nu kommer att fatta i ärendet, inte innebär att en
eventuell framtida efterbehandling av de förorenade sedimenten utesluts.
Det underlag som finns idag är inte tillräckligt för att fastställa några
detaljerade villkor om efterbehandling av sedimenten. Med tanke på de
höga föroreningshalter som förekommer i sedimenten samt de höga
kostnader som en sanering skulle medföra, behöver frågan utredas vidare,
troligen under lång tid och i ett stegvist förfarande . SamhällsbyggnadsFörvaltningen menar därför att ett villkor som innebär krav på vidare
undersökningar och utredningar bör fastställas. För att säkerställa att krav
kan ställas på de efterbehandlingsåtgärder som i framtiden kan visa sig
nödvändiga och rimliga, bör det delegeras till tillsynsmyndigheten att
fastställa de ytterligare villkor som kan behövas vad gäller vidare
undersökningar och åtgärder.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att yrka på att Länsstyrelsen fastställer följande villkor för
efterbehandling av förorenade områden/föroreningsskador i
Handelshamnens vattenområde,
2. att hamnavdelningen ska i samråd med tillsynsmyndigheten fortsätta
att undersöka och utreda föroreningssituationen i vattenområdet i
Handelshamnen för att kartlägga eventuellt behov av sanerings- och
efterbehandlingsåtgärder, samt
3. att Länsstyrelsen överlåter åt tillsynsmyndigheten att fastställa de
ytterligare villkor beträffande undersökningar, utredning och åtgärder som
ur förorenings- och efterbehandlingssynpunkt kan behövas (22 kap 25 §
3 st och 19 kap 5 § 9 st miljöbalken).

I s;go ~

Is''"

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

24 januari 2013

21

Sammanträdesprotokoll

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

MMM 2010.1385

§ 17
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av
vindkraftverk.
Ärendet utgår för ytterligare utredning.
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§18
Hasslö 1 :256, Näset. Samråd angående avstyckning.
Till Lantmäterimyndigheten har inkommit en ansökan om att få göra en
avstyckning från fastigheten Hasslö 1:256. Lantmäteriet har begärt
samråd med Miljö- och byggnadsnämnden om åtgärden.
Hasslö 1 :256 är bebyggd med ett enbostadshus i den västra delen. Den
del som föreslås bli avstyckad utgörs huvudsakligen av trädbevuxen
naturmark. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Marken ligger inom strandskyddsområde. Då en större, allmän väg
avskiljer platsen från strandområdet bedöms förutsättningar finnas för att
bevilja strandskyddsdispens för en byggnation.
Möjlighet finns att anordna biltillfart från lokalgata och anslutning kan
göras till kommunalt VA.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig, men ingen skrivelse har
inkommit.
Då marken ligger i anslutning till allmän väg 673 har Trafikverket getts
tillfälle att yttra sig. En skrivelse har inkommit där Trafikverket föreskriver
ett byggnadsfritt avstånd till vägområdesgränsen på 12 meter. Vidare
påpekas att bilanslutning måste ske till det lokala vägnätet. I övrigt har
Trafikverket inget att erinra.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den föreslagna avstyckningen .

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.4434

§ 19
Grönadal 1 :19, Skillingenäs. Förhandsbesked för lokalisering av
uthyrningsverksamhet.
Ansökan avser lokalisering av uthyrningsverksamhet i form av tre mindre
stugor för korttidsuthyrning i ett område på Skillingenäs utanför Nättraby
där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av 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.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Förutsättningar
Platsen utgörs av en ungefär 1 000 kvm stor fastighet på den sydvästra
delen av Skillingenäs, utanför Nättraby. Platsen ligger utanför
detaljplanelagt område, omfattas inte av områdesbestämmelser men
ligger inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är omgiven av
bostadsbebyggelse. På fastigheten finns idag två mindre byggnader som
tidigare använts som verkstad/garage. 2008-09-11 § 328 lämnade Miljöoch byggnadsnämnden bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus som
sen aldrig har uppförts.
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§ 19 (forts).
Grönadal 1 :19, Skillingenäs. Förhandsbesked för lokalisering av
uthyrni ngsverksam het.
Skäl till beslut
Enligt ansökan föreslås stugorna placeras 1,5 meter respektive 4 meter
från tomtgränsen i norr och öster. Med hänsyn till att byggnaderna
kommer att användas för uthyrningsverksamhet gör förvaltningen
bedömningen att byggnaderna inte bör placeras närmare tomtgränsen än
4,5 meter. Kortare avstånd än 4,5 meter till tomtgräns och mellan
stugorna innebär att högre brandskyddskrav kommer ställas i bygglovet.
Fastigheten bedöms vara för liten för en uthyrningsverksamhet om totalt
tre stugor i den föreslagna utformningen. Den föreslagna åtgärden
uppfyller inte kraven enligt PBL 2 kap (markens lämplighet) och
8 kap 9 § PBL.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Inget
yttrande har inkommit.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av
uthyrningsverksamhet till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § planoch bygglagen med hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställda av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 20
Hasslö 8:58, Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i en våning utan inredd vind i
ett område på den östra delen av Hasslö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering,
samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana
frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
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.
Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av en ungefär 950 kvm stort område på den östra delen av
Hasslö strax norr om Garpahamnen. Området ligger inom sammanhållen
bebyggelse och vid besök på platsen den 24 oktober 2012 konstaterades
att fastigheten utgörs av en obebyggd lucktomt. Platsen är tydligt
avgränsad av stenmurar, omgiven av befintlig bebyggelse och bedöms
inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Del av området som ansökan avser ligger inom strandskydd.
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§ 20 (forts).
Hasslö 8:58, Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Riksintresse för totalförsvaret
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
yttrat sig i ärendet och framför att fastigheten berörs av buller från
skjutverksamhet inom riksintresset för totalförsvaret; Södra Bollö skjutfält.
Föreslagen bebyggelse bedöms dock inte innebära risk för påtaglig skada
på riksintresset. Försvarsmakten har därför inget att erinra i rubricerat
ärende.
Inkomna yttranden
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Hasslö vägars samfällighetsförening har yttrat sig och framför att man vill
vara rådgivande avseende eventuella infarter till angiven tomt beroende
på Brisvägens begränsningar i bredd . Föreningen avser besiktiga vägar i
området i anslutning till byggperioden och sluta avtal med fastighetsägaren kring eventuellt slitage eller påverkan på av föreningen förvaltade
vägar i området.

Ägaren till fastigheten Hasslö 8:11 har yttrat sig och framför att ingen
tillfart tillåts mot Brandyvägen. Ägaren till Hasslö 8:57 har yttrat sig och
framför att förrådsbyggnaden inklusive carport är placerad för nära hans
tomtgräns.
Skäl till beslut
Den exakta placeringen av huvudbyggnaden och komplementbyggnaden
bestäms i bygglovet. Infart kan anordnas från Brisvägen och anslutning
kan göras till det kommunala VA-nätet. En byggnation enligt ansökan får
anses vara en lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen .
forts.
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§ 20 (forts).
Hasslö 8:58, Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
PBL 9 kap 39 §.
Del av fastigheten Hasslö 8:58 omfattas av strandskydd varför lagakraftvunnen strandskyddsdispens måste föreligga byggstart.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 21
Hasslö 9:171, Garpen. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i ett område på Hasslö där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering,
samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana
frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Enligt MB 3 kap 9 § ska mark- och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av ett ungefär 1150 kvm stort skogsparti på den östra delen
av Hasslö strax norr om Garpahamnen. Området gränsar till sammanhållen bebyggelse och utgörs av naturmark med tät vegetation. Området
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden. Infart kan ordnas från
befintlig väg och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
forts.
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§ 21 (forts).
Hasslö 9:171, Garpen. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Riksintressen
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Bollö skjutfält ligger
strax öster om Hasslö och skjutfältet har en omgivningspåverkan dels i
form av buller och dels i form av krav på hinderfrihet. Försvarsmakten har
yttrat sig i ärendet och framför att fastigheten ligger inom bullerpåverkat
område från skjutfältet. Beräknad ljudnivå vid den sökta byggplatsen
överskrider gällande riktvärde för nyetablering av bostäder (90 dbCLx för
grovkalibriga vapen eller 65 dBAI för finkalibriga vapen). Det föreligger
därmed risk för att etableringen i kombination med efterkommande
bygglovansökningar i berört område kan innebära påtaglig skada på
riksintresset. Försvarsmakten motsätter sig därför att förhandsbesked om
bygglov ges enligt ansökan på rubricerad fastighet.
Skäl till beslut
Platsen har betydelse för riksintresset för totalförsvaret och lokaliseringen
strider därmed mot MB 3 kap 9 §.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Förvaltningen har varit i kontakt med
Försvarsmakten angående det inkomna yttrandet. Försvarsmakten har
tagit del av sökandens yttrande och meddelar att det yttrande som
Försvarsmakten tidigare lämnat står fast. Synpunkterna i yttrandet från
sökanden påverkar därmed inte förvaltningens bedömning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av fritidshus till den
föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med hänvisning
till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
hänvisning till att det strider mot MB 3 kap 9 §, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Sign.
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Sökanden
Grannar
Kontrollansvarig
Akten

BYGG 2012.3461

§ 22
Senoren 32:5, Västernäs. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inne i ett naturmarksområde
som är allemansrättsligt tillgängligt. Platsen saknar omedelbar anknytning
till väg och befintlig bebyggelse och den föreslagna byggnationen kan inte
bedömas vara en enkel, naturlig komplettering.
Med tanke på att platsen ligger inom område av riksintresse för friluftslivet
får det också anses vara av betydelse att den allemansrättsliga
tillgängligheten i området bevaras opåverkad.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked
2010-09-09 § 320 för en lokalisering på dåvarande fastigheten Senoren
32:1. Detta beslut fattades efter det att sökanden hade reviderat sin
ansökan till ett läge i nära anslutning till vägen och den befintliga
bebyggelsen, vilket markerades med ett kryss på kartan.
I beslutsförslaget i förhandsbeskedsärendet sågs att "det typiska mönstret
i detta gamla odlingslandskap är att bebyggelsen ligger väl samlad längs
byvägen. I översiktsplanen för skärgården ges under rubriken
"boende/bebyggelse" den rekommendationen , att ny bebyggelse på
Senoren kan tillkomma som varsamma kompletteringar av befintliga
bybildningar".
I motiveringen till att lämna positivt förhandsbesked för den reviderade
placeringen sägs, att "detta är dock inte en renodlad komplettering utan
en mindre utvidgning längs vägen av den befintliga bybildningen. Enligt
förvaltningens bedömning kan detta accepteras förutsatt att byggnaden
placeras i direkt anslutning till vägen och den bebyggda tomten. En
ytterligare utvidgning därutöver bedöms inte vara lämplig".
I den aktuella bygglovansökan har huset getts en placering som inte i
något avseende stämmer med det lämnade förhandsbeskedet. Det har
inte någon sådan direkt anslutning till vägen och den bebyggda tomten
som var en förutsättning för att positivt förhandsbesked skulle kunna
lämnas.
forts.
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§ 22 (forts).
Senoren 32:5, Västernäs. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Den föreslagna placeringen saknar helt karaktären av komplettering av
den befintliga bybildningen och ansluter inte på något sätt till den samlade
bebyggelsegruppen längs byvägen.
Förslaget saknar helt överensstämmelse med det lämnade förhandsbeskedet, och uppfyller inte lämplighetskraven för lokalisering av ny
bebyggelse enligt 2 kap plan- och bygglagen (PBL) eller kravet på skydd
av riksintressen i kap 3 miljöbalken (MB).
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.

Carl-Göran Svensson (M), Sofia Bothorp (MP), Anna Ottosson (M),
Stefan Lundin (FP) och Eva Röder (FP) yrkar på bifall till bygglov med
motivering att byggnadens placering har reviderats av sökanden och
bedöms förenlig med tidigare givit förhandsbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att bevilja bygglov med motivering att byggnadens placering har
reviderats av sökanden och bedöms förenlig med tidigare givit
förhandsbesked,
2. att avgiften för bygglovet är 21 964 kronor, samt

3. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Lars Fisher, Stora
Möllebacksgränd 22, 371 24 Karlskrona.

forts.
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§ 22 (forts).
Senoren 32:5, Västernäs. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Upplysningar
Åtgärden för inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs
i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni
lämpligen nedanstående om när och hur samrådsmötet kan hållas.
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygglagen.
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft
(enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen).
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Tillståndsbevis för anordnande av avloppsanläggning finns .
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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§ 23
Tockatorp 17:56, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i område på Sturkö där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade 2008-12-11, § 48, positivt förhandsbesked för
lokalisering av två enbostadshus på fastigheten Tockatorp 17:21 skifte 2,
som nu styckats i enlighet med det förhandsbesked och fått
beteckningarna Tockatorp 17:55 och 17:56. Miljö- och byggnadsnämnden
lämnade därefter 2011-01-20, § 43, positivt förhandsbesked för ett
enbostadshus på fastigheten Tockatorp 17:56. Gällande ansökan är i
enlighet med det tidigare lämnade förhandsbeskedet.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL
gäller. I PBL 2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta
innebär bland annat att det ska prövas om marken är av en sådan
karaktär att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet bland annat med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och
annan samhällsservice.

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men i direkt anslutning
till sammanhållen bebyggelse. Platsen 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.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
forts.
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§ 23 (forts).
Tockatorp 17:56, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan får anses vara en lämplig komplettering .
Den föreslagna åtgärden uppfyller kragen enligt 2 kap 4-5 § PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällbyggnadsförvaltningen .
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisnings till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 632 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
forts.
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§ 23 (forts).
Tockatorp 17:56, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
PBL 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.3587

§24
Torstäva 7:9, Torsnäs. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att åtterremittera ärendet för hörande av grannar.
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§ 25
Västra Nättraby 9:54, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område. Enligt gällande
detaljplan får huvudbyggnaden inte uppta större areal än 125 kvm samt
uthus eller andra gårdsbyggnader inte större sammanlagd areal än
40 kvm.
Befintlig huvudbyggnad inklusive garage/förråd uppgår till 164 kvm.
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ett inbyggt uterum om
21,4 kvm . Totalt 185,4 kvm. En avvikelse mot gällande detaljplan för
större byggnadsyta än vad planen medger med 48,3 %.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 30 § skall ansökningar om bygglov ges
för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider
mot gällande detaljplan.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning att den inte kan anses vara en liten awikelse förenlig med
planens syfte.
Sökanden har inkommit med ett yttrande 2012-11-15 som Miljö- och
byggnadsnämndens ledamöter tagit del av.
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade 2012-12-06 ärendet till
förvaltningen för hörande av grannar.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagens 9 kap 25 §. Några yttranden har inte inlämnats.
forts .
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§ 25 (forts).
Västra Nättraby 9:54, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.

Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, samt
2. att avgiften för bygglov är 9 926 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygg lagen. En kontrollplan måste
inlämnas innan startbesked kan ges.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutsbesked ha meddelats enligt 10
kap 4 §plan- och bygglagen .
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem ·år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen).
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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§ 26
Västra Rödeby 2:23, Rödeby. Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar
samt garage i område strax utanför Rödeby där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Eftersom fastigheten inte omfattas av
någon detaljplan görs även en lokaliseringsprövning.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Förutsättningar
Den aktuella platsen ligger på Bergagårdens drivingrange och
övningsbana i Rödeby. Vid besök på platsen 2012-11-14 kunde
konstateras att området är en del av golfbanan och området utgörs alltså
av en gräsbevuxen, öppen och plan yta.
forts.
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§ 26 (forts).
Västra Rödeby 2:23, Rödeby. Bygglov för nybyggnad av
en bostadshus.
Placeringen föreslås i anslutning till ett litet skogsområde ute på
golfbanan . Hål nummer ett och tre berörs direkt av den föreslagna
lokaliseringen. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen.
Inkomna yttranden
Trafikverket och berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Trafikverket har inkommit med ett yttrande där man framför att
Trafikverket generellt är restriktiva till nya fastighetsanslutningar direkt till
det statliga vägnätet. Det innebär att redan befintliga anslutningar till
väg 682 om möjligt skall användas. Lämplig anslutning är den som finns
norr om aktuell fastighet, vilken också finns redovisad som in- och utfart i
bygglovansökan. Vid en eventuell ny anslutning till väg 682 krävs enligt
Väglagen § 39 tillstånd från väghållningsmyndigheten (Trafikverket).

Berörda grannar har inte inkommit med något yttrande.
Skäl till beslut
Platsen är belägen i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen . Infart kan anordnas via befintlig anslutning till väg 682 och
anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.

En byggnation enligt ansökan får anses vara en lämplig komplettering.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
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BYGG 2012 .3884

§ 26 (forts).
Västra Rödeby 2:23, Rödeby. Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage samt
installation av eldstad på fastigheten Västra Rödeby 2:23 med stöd av
plan- och bygglagens 9 kap 31 §,
2. att avgiften för lokaliseringsprövning och bygglovsavgift är
34 848 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige, samt
3. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Per Harrtoft,
Öljersjövägen 45, 371 94 Lyckeby.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen
nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Rickard Blomgren, telefon 0455-30 10 24
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § PBL.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).
Faktura för avgifterna skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Akten

§ 27
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av vindkraftsverk.

Ärendet utgår för ytterligare utredning.
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§ 28
Övriga frågor
Grebbegården
Michael Ryge (S) undrar med anledning av tidningsskriverier om
Grebbegården föranleder något för planavdelningen.
Planchef Ola Swärdh svarar att så inte är fallet.
Aspö Seniorboende
Johan Eriksson (V) undrar hur ärendet om Aspö Seniorboende ligger till i
tiden.
Bygglovchef Micael Sandberg svarar att ingenting sker för tillfället.
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§ 29
Karlskrona 4:1, Hoglands Park. Rivningslov för befintlig byggnad
samt bygglov för nybyggnad av paviljong.

Bygglovarkitekt Morgan Mattsson föredrar ärendet.
Ansökan avser nybyggnad av paviljong i Hoglands Park med
servering/cafe, uteservering och scenfunktion, samt rivning av befintlig
musikpaviljong (Snäckan).
Paviljongen har ett låglutat flackt tak med en rheinzinkplåtfasad i skiffergrå
kulör och stora glaspartier med en byggnadsarea på cirka 350 kvm .
Byggnaden består av två huskroppar med gemensamt tak, en del med
servering/kök samt en mindre del som innefattar toaletter, miljörum och
förråd/teknikrum.
Fastigheten ligger inom detaljplan som vann laga kraft 1987-09-08.
Ansökan bedöms uppfylla kraven i 8 kap 1 § plan- och bygglagen på yttre
form och färg som estetiskt tilltalande och som ger en god helhetsverkan .
Ansökan uppfyller kraven i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för att bevilja
bygglov.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att bevilja ansökan om nybyggnad av paviljong samt rivning av befintlig
musikpaviljong med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen,

2. att avgiften för bygglovet är 38 875 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige, samt
3. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag , Morgan Gustavsson,
Blåbärsvägen 5 D, 372 38 Ronneby.
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§ 29 (forts).
Karlskrona 4: 1, Hoglands Park. Rivningslov för befintlig byggnad
samt bygglov för nybyggnad av paviljong.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs
i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni
lämpligen nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Richard Blomgren, telefon 0455 30 10 24
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygg lagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
21 februari 2013.

§ 33

Presentation av ny medarbetare på miljöavdelningen.

§ 34

Val av ledamot och ersättare till Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 35

Personuppgiftsombud för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.

§ 36

Ändring av reglemente och delegationsordning avseende ansvar för ärenden
enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

§ 37

Yttrande till Länsstyrelsen angående tillsyn enligt tobakslagen.

§ 38

Förslag gällande Allergikommittens verksamhet 2013.

§ 39

Information om skyltpolicy.

§ 40

Finansiering, miljötillsyn. Information.

§ 41

Information VA-sanering, enskilda avlopp.

§ 42

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 43

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 44

Meddelanden.

§ 45

Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1, Trossö. Begäran om planändring.

§ 46

Posse 4, Tullgården. Avskrivning av planuppdrag.

§ 47

Staren 6, Saltö. Antagande av detaljplan.

§ 48

Södra Backe, Verkö 3:1 m fl. Avskrivning av planuppdrag.

§ 49

Brunåkramåla 1:7. Ansökan om dispens från kommunal sophämtning och
slamtömning.

§ 50

Öljersjö 3:16, Lyckeby. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av
vindkraftverk. Utgår.

§ 51

Aspö 3:28, Kroken. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 52

Fredriksdal 8:124, Nättraby. Marklov för anläggande av väg.
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§ 53

Gagnekulla 1:24, Stubbelycke. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

§ 54

Grönadal 16:28, Nättraby. Rivningslov för rivning av uthus samt bygglov för
nybyggnad av garage.

§ 55

Hogland 22, Trossö. Olovligt uppsatta skyltar. Utgår.

§ 56

Torstäva 7:9, Torsnäs. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.

§ 57

Utlängan 1:4, Utlängan. Förhandsbesked för fritidshus.

§ 58

Öljersjö 3:16, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av vindkraftverk. Utgår.

§ 59

Östra Nättraby 2:15, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ett
uterum.

§ 60

Övriga frågor.

§ 61

Jämjö-Torp 1:22, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation
av eldstad.

§ 62

Trafikbullerstrategi.

2
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 21 februari 2013, klockan 08.30 - 11.55

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
lngmarie Söderblom (MP)

Övriga närvarande ersättare

Per Löfvander (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Bengt Andersson (M)
Eva Räder (FP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin, jäv § 60
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Utvecklingschef Tina Tid hammar
Bygglovchef Micael Sandberg
Bygglovarkitekt Morgan Mattsson, kl 08.30 - 09.30
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30 - 10.30
Planarkitekt Anna Steinwandt, kl 08.30 - 10.1 O
Miljöinspektör Johan Kristensen, kl 08.30 - 10.30
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sig n .

Katarina Möller
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Sekreterare

Paragraf 33 - 62

Marie-Louise Bescher
Ordförande

Juste rare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

1
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Marie-Louise Bescher

Sig n.

Sig n.

~b

februari 2013,
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 33
Presentation av ny medarbetare.
Johan Kristensen , miljöinspektör med inriktning enskilda avlopp
presenterade sig.
Ordföranden hälsar Johan Kristensen hjärtligt välkommen.
Informationen tas till dagens protokoll.

Sig n.
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Eva Öhman
Morgan Mattsson
Susanne Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

§ 34
Val av ledamot till Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

Till ordinarie ledamot i Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
föreslår 2:e vice ordförande Eva Öhman (S): Eva Öhman (S) och Morgan
Mattsson (S).
Till ersättare i Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
2:e vice ordförande Eva Öhman (S): Susanne Johansson (S).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att till ordinarie ledamot utse Eva Öhman (S) och Morgan Mattsson (S)

i Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, samt
2. att till ersättare utse Susanne Johansson (S) i Miljö- och byggnads-

nämndens arbetsutskott.

Sign .
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DIA 2013.249

§ 35
Personuppgiftsombud för Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet.

Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och Pul
(personuppgiftslagen) reglerar nu de allra flesta behandlingar av
personuppgifter.
Karlskrona kommuns förvaltningschefsgrupp beslutade den 28 september
2001 att "varje nämnd måste ta ställning till hur frågor som rör den nya
personuppgiftslagen ska skötas, nämnderna måste utse ett
personuppgiftsombud ".
För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i Pul en rad
regler som den som är personaluppgiftsansvarig måste iaktta.
Personuppgiftsansvarig i Karlskrona kommun är respektive
nämnd/styrelse. Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda.
Det minskar riskerna för fel och därigenom skadeståndsansvar och andra
extra kostnader för den personuppgiftsansvarige.
Den administrativa chefen har idag ansvaret som personuppgiftsombud
men på grund av dennes pensionsavgång måste Miljö- och
byggnadsnämnden nu utse ett nytt personuppgiftsombud .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utse Marie-Louise Bescher till personuppgiftsombud för Miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet.
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DIA 2013.361

§ 36
Ändring av reglemente och delegationsordning avseende ansvar för
ärenden enligt "Lagen om brandfarliga och explosiva varor".
Sedan 1 september 2010 gäller "Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE 2010:1011 ). Ansvar för tillståndshanteringen ligger hos Miljöoch byggnadsnämnden medan Räddningstjänsten i Östra Blekinge (RÖS)
ansvarar för tillsynen.
Denna uppdelning har inneburit vissa otydligheter kring ansvarstagande
för handläggningstider, kompetensförsörjning m m.
Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med
Räddningstjänsten i Östra Blekinge kommit fram till att både tillsyn och
tillståndshantering läggs som ett uppdrag till RÖB . Räddningstjänsten tar
på samma sätt över ansvaret för tillsyn i Ronneby kommun.
Tillståndsprövning enligt Lagen 2010:1011 med tillhörande förordning
2010:1075 om brandfarliga och explosiva varor regleras i§ 2 punkt 4 i
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive kapitel 4 i Miljö- och
byggnadsnämndens delegationsordning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
1. att ändra Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning genom att
kapitel 4 avseende LBE 2010: 1010 utgår.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
2. att överlägga ansvar för tillståndsprövning enligt LBE 2010: 1010 till
Räddningstjänsten i Östra Blekinge, samt
3. att ändra reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden genom att ta
bort punkt 4 i 2 §avseende tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010.

Sign.
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Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

MH 2012.4997

§ 37
Yttrande till Länsstyrelsen angående tillsyn enligt tobakslagen.
Länsstyrelsen i Blekinge har riktat kritik mot Karlskrona kommun för att
inte ha genomfört den tillsyn av förbud mot rökning på skolgårdar och på
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem som åligger
kommunen enligt 19 a § punkt 2 tobakslagen.
Kommunen skulle senast den 31 januari 2013 redovisat vilka åtgärder
som vidtagits för att komma tillrätta med påtalad brist.
Länsstyrelsen har beviljat anstånd till 2013-02-26 för redovisning av
åtgärder.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen för ovannämnda
verksamheter. På grund av bristande personalresurser har inte tillsynen
kunnat utföras i den omfattning som varit önskvärd. Under 2012 har
tillsynen i viss utsträckning påbörjats genom att informera och sprida
inbjudan till alla högstadie- och gymnasieskolor om utbildningsdagen
"Tobaksfri skoltid - en kraftsamling för rökfria skolgårdar" som
Länsstyrelsen arrangerade den 1 november 2012. Personal från
Samhällsbyggnads-förvaltningen deltog också i utbildningen.
Under 2012 har inspektioner genomförts omfattande 48 försäljningsställen
för tobak som ett viktigt led för att minska tillgänglighet av tobaksvaror för
minderåriga och därmed mindre risk för att ex rökning ska förekomma på
skolgårdar. Vidare har tillsyn avseende rökning på en gymnasieskolgård
genomförts under november månad 2012.
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar även i arbetet med att utveckla en
strategi för alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT).

forts.
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MH 2012.4997

§ 37 (forts).
Yttrande till Länsstyrelsen angående tillsyn enligt tobakslagen.

Atgärder
Inom Karlskrona kommun finns 120 skolor, förskolor och fritidshem och
utgör därmed ett omfattande tillsynsområde innebärande att tillsynen över
de olika verksamheterna därför bör fördelas över en längre tidsperiod.
Under innevarande år prioriteras tillsynen över verksamheter där det finns
de största riskerna för att tobakslagen inte efterlevs.
Enligt rapporten "Tonåringa r och tobak" från Statens Folkhälsoinstitut
uppger 79 % av ungdomarna att elever röker på deras skolgård och 34 %
att vuxna gör det. Tillsynen bör därför ske så att 7-9 skolorna och
gymnasieskolorna prioriteras då rökning bland dessa elevgrupper bedöms
som mest frekvent och därmed störst sannolikhet att rökförbudet på dessa
skolgårdar inte efterlevs.
För F-6 skolor, förskolor och fritidshem får risken för att rökning skall
förekomma bland barn/elever anses vara ringa .
Planeringen av tillsynen över samtliga skolgårdar och motsvarande
områden intill förskolor och fritidshem enligt tobakslagen sker inom ramen
för miljöavdelningens verksamhetsplanering.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna detta yttrande som sitt egna förslag utan erinran.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Allergikommitten
Akten

DIA 2013.336

§ 38
Förslag gällande Allergikommittens verksamhet 2013.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Förslag till Allergikommittens verksamhet under innevarande år omfattar
olika satsningar i form av föreläsningar och en prioritering av projekt med
inriktning på specialkost, rök- och djurfria bostäder samt insatser för
allergianpassning av kommunala arbetsplatser.
Föreläsningar
•
•
•

Information om rökning på skolgårdar.
Barnallergiår 2013 - 2014.
Allergiombud.

Projekt
•
•

Projekt "Näringsvärde i specialkost".
Projekt "Rök- och djurfria bostäder".

Övriga aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Allergi i arbetslivet.
Rökfri arbetstid .
Allergirond
Affisch
Nickelallergi
Gäster
Bevakning

Budget
Verksamhetsplaneringen baseras på en beräknad budget uppgående till
50 000 kronor.
forts.

Sign.
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DIA 2013.336

§ 38 (forts).
Förslag gällande Allergikommittens verksamhet 2013.
Ett förslag gavs att ett eventuellt tillägg ska göras efter Kommunstyrelsens
möte i mars med att ändra texten från rökfri till tobaksfri.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommittens förslag till verksamhetsplan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 39
Information om skyltpolicy.
Bygglovarkitekt Morgan Mattsson informerar i ärendet.
Syftet med skyltpolicyn är att föra en bra dialog mellan näringsidkaren ,
fastighetsägaren, skylttillverkaren och Miljö- och byggnadsnämnden.
Skyltens syfte är att affärsinnehavare, företagare skall synas och
information för invånare och besökare.
Ledorden är:
•
•
•

Enkel.
Tydlig.
God dialog.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§40
Finansiering, miljötillsyn.
Miljöchef Robert Johannesson informerar om avgifter för kommunens
miljö- och hälsoskyddstillsyn och vad man betalar för.
Arbetet handlar om att stödja företagaren.
Företagaren måste känna till vilka riskerna är med verksamheten och ska
även veta hur man ska kontrollera så att det inte sker utsläpp eller
liknande.
En årlig avgift kommer att faktureras med utskick efter sommaren.
Miljötaxan ska ses över och planeras att behandlas i Miljö- och
byggnadsnämnden innan sommaren.

Informationen tas till dagens protokoll.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 41
Information VA-sanering, enskilda avlopp

Miljöchef Robert Johannesson tillsammans med miljöinspektör
Johan Kristensen informerar om arbetet med enskilda avlopp.
Omsättningen av enskilda avlopp är liten.
Arbetet kommer att börja i vissa områden där information kommer att gå
ut till vederbörande i god tid.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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§42
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign .
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-01-17.

1. Aspö 5:312, Färjelägret. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§1

2. Frimuraren 8, Trossö. Bygglov för ändrad användning från kontor
till skolverksamhet.

§2

3. Spandelstorp S:2, Spandelstorp. Bygglov för byte av fasadmaterial
på gemensamhetsgarage.

§3

4. Nämndens lista inför sammanträdet 24 januari 2013.

§4

5. Övriga frågor.

§5

6 . Miljöbalksdagarna 21 - 22 mars 2013.

§6
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§43
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.
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§44
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2012-11-30 till
Kommunstyrelsen avseende yttrande angående riksintresse för
totalförsvaret.
2. Länsstyrelsen i Skåne län. Beslut 2012-12-13. Tillstånd enligt
miljöbalken till återvinning av avfall enligt verksamhetskod 90.119.
3. Åklagarmyndigheten. Strafföreläggande - företagsbot 2012-12-20.
Avser otillåten miljöverksamhet.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-08 . Anmälan om
vattenverksamhet angående upptagning av muddermassor på fastigheten
Vrängö 1:12 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-08. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglovsavgift m m på
fastigheten Grönadal 14:22 i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-09. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om att avslå ansökan om bygglov för
uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Porsgöl 1:23, Karlskrona
kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-10. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut gällande strandskyddsdispens för
nybyggnad av sjöbod och uppsättande av bord på fastigheten Sanda 1: 135
i Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-10. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om bygglov för
uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Hallersboda 1:2, Signemåla
3:1 och Söremåla 1:2 och 3: 14, Karlskrona kommun.

Sign.
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9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-14. Anmälan om
vattenverksamhet avseende anläggning av trädäck på sjösättningsramp på
fastigheten Tjurkö s12 i Karlskrona kommun.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-15. Dispens från
strandskyddsbestämmelserna m m för anläggning av ägoväg utmed
järnvägen i Bollasjö på fastigheterna Bollasjö 1:17, 2:23 och 2:6 i
Karlskrona kommun.
11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-17. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av carport på
fastigheten Färmanstorp 1:35 i Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-17. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av garage och
förråd på fastigheten Svanhalla 3:23 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-12-04. Beslut avseende
ändring av byggnadsminnet Motortorpedshallen, fastigheten Karlskrona
4:17, Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-21. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av skjuthall på
fastigheten Ekeryd 1:23 i Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-22. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Storskranken 12 i
Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-01-22. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Sanda 1 :1 32 i
Karlskrona kommun.
17. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Slutligt beslut 2013-01-24.
Negativt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på
fastigheten Hasslö 1:152 i Karlskrona kommun.
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18. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Slutligt beslut 2013-01-24.
Avslag på bygglov för tillbyggnad på fastigheten Tjurkö 8:30, Karlskrona
kommun.
19. Uppdaterad delegationslista för attestanter och ersättare 2013-01 -29
för Miljö- och byggnadsnämnden.
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PLAN 2012.2439

§45
Fängelset 4 och del av Karlskrona 2 :1, Trossö. Beslut om samråd.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredra r ärendet.
Miljöchef Robert Johannesson framför miljöavdelningens synpunkter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-10-11 § 295 att inleda
planläggningsarbete för Fängelset 4. Planområdet ligger på norra Trossö
intill infartsleden.
Detaljplanen syftar till att medge en annan användning av fastigheten. En
användning för centrum, skola över grundskolenivå samt elevbostäder och
studentbostäder anges.
Gällande detaljplan vann laga kraft 1969-03-28. Den anger allmänt
ändamål för kvarteret Fängelset. Utöver en annan användning föreslås att
kvarteret ska utökas genom att ta i anspråk parkmark som utgör sidoområde till trafikled . I detaljplanen anges därför att den tomtindelning som
fastställdes 1971 -06-11 för kvarteret Fängelset upphör att gälla.
Planarbetet inleds med enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1 bli föremå l
för samråd, samt
2. att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
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Sökanden
Akten

PLAN 2008.1804

§ 46
Posse 4, Tullgården. Avskrivning av planuppdrag.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-10-09 § 356 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Posse 4, samt att arbetet inleds med ett programskede som omfattar
den till handlingarna bifogade kartan samt att kvarteret Nordström,
Tullskolan ska ingå. Något programarbete har inte genomförts.
Programrådet avsågs, utöver Posse 4, omfatta Landsvägsgatan,
Polhemsgatan, Tullparken samt kvarteret Nordström.
Syftet med detaljplanen var att ge möjlighet till ny vårdcentral och nya
bostäder inom Posse 4. Syftet var också att vidta åtgärder för att minska
genomfartstrafiken på Landsvägsgatan - Polhemsgatan och förnya
Tullparken samt att föreslå lämplig användning av kvarteret Nordström.
Nya förutsättningar för användning av platsen har framkommit då Posse 4
har bytt ägare. Ett återtagande av planuppdraget har inkommit från
Landstinget, Tullskolan, där nedläggning har diskuterats, har byggts om
och blir kvar som skola under överskådlig tid. Vissa hastighetsdämpande
åtgärder har gjorts på Polhemsgatan . Posse 4 har förvärvats av HSB
Sydost Ekonomisk Förening som avser att bygga bostäder. En översyn av
trafiksituationen och förnyelse av Tullparken görs lämpligen i samband
med den förväntade planeringen av Posse 4.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att planarbetet avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planuppdraget fö r Posse 4, Tullgården avskrivs.
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PLAN 2012.2468

§47
Staren 6, Saltö. Antagande av detaljplan.

Planarkitekt Anna Steinwandt föredrar ärendet.
Detaljplanen för Staren 6 har varit föremål för samråd med enkelt
planförfarande under tiden 14 december 2012 -11 januari 2013.
Samrådshandlingar har funnits tillgängliga på Karlskrona kommun och
stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats
www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen
den 14 december 2012.
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för huvudbyggnaden på
fastigheten Staren 6 på Saltö. Då planområdet ingår i ett område
tidstypiskt för egnahemsbebyggelsen under tidigt 1900-tal, är syftet att
ändring och tillbyggnad ska tillgodose den befintliga byggnadens
kulturhistoriska värden.
Planområdet ligger på Saltö centrala Karlskrona, strax norr om gamla
Saltöbron. I anslutning till planområdet ligger ett flerbostadshus uppfört år
1990 samt ett flertal friliggande enfamiljshus i 1 ~ till 2 våningar uppfört
tidigt 1900-tal.
Marken är helt privatägd .
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar

1. att i enlighet med Kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta
detaljplan för Staren 6, Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad
november 2012 och reviderad februari 2013, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av
detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
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PLAN 2006.2068

§48
Södra Backe, Verkö 3:1 m fl. Avskrivning av planuppdrag.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Ett förslag till detaljplan för Södra Backe, Verkö 3:1 m fl , har varit föremål
för samråd från den 29 maj till den 26 juni 2006. Miljö- och
byggnadsnämnden beslutade den 9 augusti 2006 att låta ställa ut
detaljplanen, beslutet har inte verkställts och ärendet har därefter varit
vilande.
Marken ägs till hälften av kommunen och är inte detaljplanelagd. Tre
bebyggda och privatägda bostadsfastigheter ligger inom området.
Detaljplanen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Verkö. Planen
innehåller 20 tomter, längs en ny gata. Den nya gatan ersätter en väg,
Sigrid Petterssons väg genom ABB AB's industritomt, som var enda utfart
för 20 bostadsfastigheter, en antennmast samt kommunala anläggningar.
Nya förutsättningar gäller för området. Kommunen har under 2012 låtit
bygga en ny väg, på kommunens mark. Vägen som ansluter till skolans
utfart har gjort det möjligt att stänga vägen genom industriområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planarbetet avbryts och
avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Södra Backe, Verkö 3:1 m fl , avbryts och avskrivs.
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RENH 2013.268

§49
Brunåkramåla 1 :7. Ansökan om dispens från kommunal sophämtning
och slamtömning.
Ägarna till fastigheten Brunåkramåla 1:7 har inkommit med en ansökan att
få befrielse från kommunal sophämtning och slamtömning på rubricerad
fastighet.
Ägarna är permanentboende på fastigheten .
Av ansökan framkommer att avfallshanteringen inom fastigheten sker
genom att återvinningsbart avfall så som förpackningar lämnas till
återvinning, det komposterbara avfallet samt slam komposteras i
gödselstacken, detta är ett godtagbart sätt ur miljösynpunkt. Resterande
avfall som ej kan lämnas på återvinningsstationerna transporteras till
kommunens avfallsanläggning, Vidare i ansökan stör det att det brännbara
avfallet eldas i samband med vedeldning, att elda brännbart hushållsavfall
är inte tillåtet.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för
varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller i kommunen.
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning, Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 § kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge befrielse från hämtning av hushållsavfall om:
8.1.1 Fastigheten utnyttjas ej som permanent- eller fritidsbostad, men hålls
i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Tillfällig vistelse
under dagtid samt enstaka övernattning i samband med tillsyn av
fastigheten är tillåtet.
8.1.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 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.
forts.
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RENH 2013.268

§ 49 (forts).
Brunåkramåla 1 :7. Ansökan om dispens från kommunal sophämtning
och slamtömning.

8.1.3 Om fastigheten ej utnyttjas som permanent- eller fritidsbostad och
om bostadshus på fastigheten kan betecknas som ödehus, d v s inte hålls
i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll.
Sökanden har inte i sin ansökan angivit några särskilda skäl för dispens
som uppfyller de kriterier som anges i 8 § Föreskrifterna för
avfallshantering i Karlskrona kommun.
I miljöbalkens 15 kap 21 §står det "Om avfallet skall transporteras genom
kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten ".
Det sökanden angivit som skäl till dispens att de själva tar hand om
avfallet, d v s transporterar själva det brännbara hushållsavfallet till
kommunens avfallsanläggning, detta är ej särskilt skäl för dispens.
Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så
belägen att man inte kan komma fram till fastigheten med
renhållningsfordon.
Om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall sker på fastigheten
skall en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden lämnas in där samtliga
förutsättningar för hemkompostering ska vara uppfyllda, vilka
förutsättningar som ska uppfyllas finns specificerade i Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun § 8.1 .
8. 1 Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall
Abonnent som avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgå rdsavfall, t ex kompostering
av matavfall, skall skriftligen anmäla om detta till Miljö- och
byggnadsnämnden. Det får ske på den egna fastigheten under följande
förutsättningar:

•

Att kompostering sker i en sluten behållare om annat avfall än
enbart vegetabiliskt avfall skall transporteras.
forts.
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RENH 2013.268

§ 49 (forts).
Brunåkramåla 1:7. Ansökan om dispens från kommunal sophämtning
och slamtömning.

•
•
•

Kompost för matavfall skall vara försedd med ändamålsenligt skydd
mot gnagare, det skall vara en skadedjurssäker behållare.
Att den som komposterar sitt matavfall själv också tar hand om den
färdiga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Att komposteringen sker utan sanitär och visuell olägenhet för
omgivningen.

Samtliga förutsättningar enligt ovan skall vara uppfyllda.
Sökanden har angivit att det komposterbara avfallet blandas i fastgödseln
och sedan plöjs ner på egen åkermark, detta uppfyller inte de
förutsättningar för hemkompostering som specificerats i Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun § 8.1.
Renhållningstaxan är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.
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 sophämtning berörs endast
hämtningsavgiften.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att med stöd av 15 kap 11 § miljöbalken och 8 § Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun och med hänvisning till 15 kap 21
§ avslå sökandens ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheten Brunåkramåla 1:7, vilket innebär att sökandens brännbara
hushållssopor skall hämtas genom kommunens försorg , samt
forts.
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RENH 2013.268

§ 49 (forts).
Brunåkramåla 1:7. Ansökan om dispens från kommunal sophämtning
och slamtömning.
2. att bevilja dispens från kommunal slamtömning vid fastigheten
Brunåkramåla 1:7. Dispens från slamtömning förutsätter att
fastighetsägaren själv ansvarar för skötseln av avloppsanläggningen och
att förutsättning för omhändertagande av slam finns så att
omhändertagandet kan ske på sådant sätt att inga sanitära eller andra
miljöproblem kan uppstå.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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MMM 2010.1385

§ 50
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av
vindkraftverk.
Ärendet utgår för att ytterligare utredas och kompletteras.
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BYGG 2012.4646

§ 51
Aspö 3:28, Kroken. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus på en fastighet i ett område
mellan Kroken och Bäck på södra Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan
detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig
komplettering, samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar
sådana frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Enligt MB 3 kap 9 § ska mark- och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av orörd naturmark med inslag av både barr- och lövträd på
den södra delen av Aspö. Platsen ligger inom ett område som är av
riksintresse för naturvården och som är särskilt känsligt ur ekologisk
synpunkt.
forts.
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BYGG 2012.4646

§ 51 (forts).
Aspö 3:28, Kroken. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Platsen ligger inom riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap 1 §. Enligt
MB 4 kap 4 § får fritidshus endast tillkomma som kompletteringar av
befintliga bebyggelsegrupper.
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
hörts i ärendet och har inkommit med ett yttrande. Bollö skjutfält har en
omgivningspåverkan dels i form av buller och dels i form av krav på
hinderfrihet. Rubricerad fastighet ligger inom bullerpåverkat område från
skjutfältet. Beräknad ljudnivå vid den sökta byggplatsen överskrider
gällande riktvärde för nyetablering av bostäder. (90 dbCLx för
grovkalibriga vapen eller 65 dBAI för finkalibriga vapen). Det föreligger
därmed risk för att förhandsbesked i kombination med efterkommande
bygglovansökningar i berört område kan innebära påtaglig skada på
riksintresset, i och med att antalet bostäder ökar i området.
Försvarsmakten motsätter sig därför att förhandsbesked om bygglov ges
enligt ansökan på rubricerad fastighet. Vid en alternativ lokalisering längre
från Bollö skjutfält är bullerpåverkan från Försvarsmaktens verksamhet
mindre och därmed minskar risken för erinran .

Skäl till beslut
Den föreslagna platsen utgörs av orörd naturmark som är allemansrättsligt
tillgänglig. Platsen ingår i ett större, opåverkat naturområde där det får
bedömas vara av betydelse att allmänhetens möjlighet att ströva fritt inte
begränsas, och där områdets karaktär av obebyggd naturmark bör
bevaras. Eventuell ny bebyggelse i området bör med tanke på riksintresset
och övriga naturvärden inte komma till på annat sätt, än genom
kompletteringar i direkt anslutning till befintliga bebyggelsegrupper.
Anknytning till befintlig bebyggelse saknas och den föreslagna
byggnationen bedöms inte vara en enkel, naturlig komplettering av
befintlig bebyggelse och lokaliseringen strider således mot MB 4 kap 4 §.
Platsen har betydelse för riksintresset för totalförsvaret och lokaliseringen
strider därmed mot MB 3 kap 9 §.
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BYGG 2012.4646

§ 51 (forts).
Aspö 3:28, Kroken. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt PBL 2 kap
(markens lämplighet) och PBL 8 kap 9 §. Med hänsyn till vad som sägs
ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Två
yttranden har inkommit varav ett är från den andra fastighetsägaren till
Aspö 3:28 och ett är från sökanden. Förvaltningen har tagit del av
yttrandena och konstaterar att det som framförs i yttrandena inte påverkar
förvaltningens bedömning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av fritidshus till den
föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med hänvisning
till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
hänvisning till att det strider mot plan- och bygglagens 2 kap, MB 3 kap 9 §
och MB 4 kap 4 §, samt
·
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2010.3829

§ 52
Fredriksdal 8:124, Nättraby. Marklov för anläggande av väg.
Då ansökan inkom före 2011-05-02 när den nya plan- och bygglagen
trädde i kraft, ska den behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen
(ÄPBL).
Ansökan gäller marklov för schaktning och utfyllnad avsedd för dragning
av utfartsväg för det befintliga bostadshuset på fastigheten Fredriksdal
8:124. Vägen föreslås bli sex meter bred och dragen österut över mark
som är utlagd som allmän plats park eller plantering enligt gällande
detaljplan. Detta är inte förenligt med detaljplanens syfte, och kan inte ses
som en mindre awikelse från planen.
Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan i beslut 2011-01-13 § 8 med
hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser
anläggande av lokalgata på mark som är utlagd som allmän plats park
eller plantering enligt gällande detaljplan, samt att det befintliga
bostadshuset redan har en väl fungerande utfart samt ytterligare en
möjlighet att anordna ny utfart genom ett gällande servitut.
Detta överklagades till Länsstyrelsen, som upphävde nämndens beslut.
Länsstyrelsen överlåter åt Miljö- och byggnadsnämnden att besluta om
eventuella villkor och upplysningar som kan behövas.
Som ett förtydligande påpekar Länsstyrelsen att det som ska prövas är om
marklov för schaktning eller utfyllnad kan beviljas enligt ansökan . Tillstånd
att anlägga väg över annans fastighet prövas inte enligt bestämmelserna
om marklov enligt ÄPBL, utan hanteras av Lantmäteriet.
Miljö- och byggnadsnämnden överklagade Länsstyrelsens beslut till markoch miljödomstolen, som delade Länsstyrelsens bedömning och avslog
överklagandet.
Således ska marklov beviljas, och beslutet ska förses med de villkor och
upplysningar som är nödvändiga.
forts.

Sig n.

~

i.lfti KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN
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BYGG 2010.3829

§ 52 (forts).
Fredriksdal 8:124, Nättraby. Marklov för anläggande av väg.
Det ska särskilt förtydligas att enligt 5 kap 36 § ÄPBL gäller att åtgärder
som inte kräver lov, och som bland annat avser allmänna platser, likväl
inte får utföras i strid mot gällande detaljplan . Enligt Länsstyrelsens beslut
ingår inte prövning av detta i denna behandling av ansökan om marklov.
Vidare ska enligt Länsstyrelsens beslut tillstånd att anlägga väg över
annans fastighet hanteras av Lantmäterimyndigheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja marklov.

Upplysningar
Arbetena får inte påbörjas förrän ett beslut från Miljö- och
byggnadsnämnden om att medge awikelse från detaljplanen föreligger
och ett vägservitut är lämnat av Lantmäterimyndigheten.
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Anmälan ska inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats.

Sig n.

I

:1Z

ls;go

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Grannar
Akten
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BYGG 2012.4199

§ 53
Gagnekulla 1 :24, Stubbelycke. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Ansökan avser nybyggnad i område där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Fastigheten är ianspråktagen och där har tidigare
bedrivits verksamhet (snickeri). Tre befintliga byggnader kommer att rivas .
Ansökan gäller ett nytt enbostadshus i två våningar. På fastigheten finns
egen avloppsanläggning och egen vattenbrunn .
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områden är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
2012-11-21 konstaterades att platsen är ianspråktagen som tomtmark
med en huvudbyggnad och fyra kompletteringsbyggnader. På fastigheten
har det tidigare bedrivits verksamhet (snickeri).
forts.

Sign .

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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§ 53 (forts).
Gagnekulla 1 :24, Stubbelycke. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Riksintressen
Det finns inga riksintressen eller andra allmänna intressen inom
fastigheten.
Förorenad mark
Enligt Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden finns
misstanke om att fastigheten kan vara förorenad på grund av tidigare
verksamhet.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Fastigheten är redan ianspråktagen som tomtmark och ett enbostadshus
på platsen är en lämplig komplettering. Med tanke på den tidigare
verksamhetens art och omfattning bedöms sannolikheten som mycket
liten att fastigheten är förorenad. En markundersökning bedöms därför
inte vara nödvändig. Platsen bedöms inte inrymma några allmänna
intressen och infart finns från befintlig väg. Fastigheten har egen
avloppsanläggning och egen vattenbrunn. Den föreslagna åtgärden
uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och
8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

forts.

Sig n.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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BYGG 2012.4199

§ 53 (forts).
Gagnekulla 1 :24, Stubbelycke. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 392 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen.
På fastigheten har det tidigare bedrivits ytbehandling av trä (snickeri).
Sådan verksamhet kan ge upphov till markföroreningar. Om det vid
markarbeten framkommer misstänkta föroreningar ska
Samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart kontaktas.
Observera att det krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för att
anlägga en ny avloppsanläggning. Vid ändring av en befintlig
avloppsanläggning krävs tillstånd eller anmälan.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN
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Sökanden
Akten

BYGG 2012.4839

§ 54
Grönadal 16:28, Nättraby. Rivningslov för rivning av uthus samt
bygglov för nybyggnad av garage.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Ansökan avser rivningslov för ett befintligt uthus på cirka 26 kvm samt
nybyggnad av ett garage på 42 kvm.
Enligt gällande detaljplan får den sammanlagda bebyggelsen icke upptaga
större areal än 60 kvm. Befintligt enbostadshus har en byggnadsyta på
cirka 105 kvm. Tillsammans med den föreslagna nybyggnaden på 42 kvm
blir den sammanlagda byggnadsytan 147 kvm. Detta överskrider tillåten
byggnadsyta med 87 kvm, vilket ger en överyta på 145 %. Åtgärden strider
mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte kan anses vara en
mindre awikelse förenligt med planens syfte.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja rivningslov för rivning av uthus, samt
2. att avslå ansökan vad gäller nybyggnad av garage, med hänvisning till
att förslaget strider mot gällande detaljplan.

Bilaga : Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

t1N

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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BYGG 2012.4819

Sökanden
Akten

§ 55
Hogland 22, Trossö. Olovligt uppsatta skyltar.
Ärendet utgår då skyltarna är nedtagna.

Sign.

Sammanträdesdatum

21 februari 2013
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Sökanden
Grannar
Torsnäs vägars samfällighetsförening
Akten
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BYGG 2012.3587

§ 56
Torstäva 7:9, Torsnäs. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med
carport/garage på fastigheten Torstäva 7:9 i ett område på Torsnäs där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Ärendet återremitterades
från Miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-24 § 24 till förvaltningen för
hörande av grannar.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, men hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av ett ungefär 8 000 kvm stort markområde direkt norr om
Torsnäsvägen. Vid besök på platsen den 3 oktober 2012 kunde
konstateras att området utgörs av naturmark delvis bevuxen med lövskog
och delvis med sly. Platsen ligger inom sammanhållen bebyggelse och
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
forts.

Sign.

illft9i KARLSKRONA
~KOMMUN
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BYGG 2012.3587

§ 56 (forts).
Torstäva 7:9, Torsnäs. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
en bostadshus.
Torsnäsvägen
Torsnäsvägen är en smal väg som trafikförsörjer hela Torsnäs.
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs med Torsnäsvägen är
otillräcklig. Åtgärder för att öka trafiksäkerheten måste genomföras för att
ytterl igare ny bebyggelse kan tillåtas belasta vägen. Exempel på detta kan
vara en gång- och cykelväg fram till Sturkövägen. Torsnäsvägen omfattas
av enskilt huvudmannaskap.
Grannar
Berörda grannar samt Torsnäs vägförening har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Ett yttrande har inkommit från Torsnäs vägförening.

Skäl till beslut
Trafiksituationen för oskyddade trafikanter längs Torsnäsvägen gör att
lokalisering av ytterligare tre enbostadshus på den aktuella platsen inte
bedöms lämpligt. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte kraven
enligt PBL 2 kap (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning.
Yrkande
Förvaltningens förslag är negativt.

Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Arnstein Njåstad (M),
Stefan Lundin (FP), Lars Karlsson (C) och lngmarie Söderblom (MP)
yrkar på ett positivt förhandsbesked med motivering att den Översiktsplan
som är fastställd av Kommunfullmäktige tillåter bebyggelse i detta område.
Eva Öhman (S), Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S),
Lotta Holgersson (S), Gert Bengtsson (S) och Susanne Johansson (S)
tillstyrker ovanstående yrkande.
forts.

Sig n.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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BVGG 2012.3587

§ 56 (forts).
Torstäva 7:9, Torsnäs. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
en bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
motivering att den Översiktsplan som är fastställd av Kommunfullmäktige
tillåter bebyggelse i detta område samt hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning .
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Torsnäs vägars samfällighetsförening har meddelat att man önskar delta
vid utformning av väganslutningen till Torsnäsvägen
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sig n.

i'f'i KARLSKRONA
~KOMMUN
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Sökanden
Försvarsmakten
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BYGG 2009.1625

§57
Utlängan 1 :4, Utlängan. Förhandsbesked för fritidshus.
Då ansökan inkom före 2011-05-02 när den nya plan- och bygglagen
trädde i kraft, ska den behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen
(ÄPBL).
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i ÄPBL gäller. I
ÄPBL 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 bland annat att det
ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den
bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Enligt ÄPBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen.
Vid bedömningen gäller vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för
kulturminnesvård , naturvård och 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.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre
lydelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen på östra sidan av Utlängan, i
anslutning till den gamla bybildningen.
Enligt Blekinge Museums utredning "Kulturmiljöer i Karlskrona Skärgård",
som är ett underlag till den fördjupade översiktsplanen för skärgården från
1999, har bybildningen sitt ursprung i den traditionella gårdsbebyggelsen
som tillkom i skärgården i historisk tid.
forts.
Sign .

iaif:\i KARLSKRONA
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~KOMMUN
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BYGG 2009.1625

§ 57 (forts).
Utlängan 1:4, Utlängan. Förhandsbesked för fritidshus.

Denna finns dokumenterad från 16- och 1700-talet, och dess byklungor är
ett grundläggande element i det agrara landskapet.
Det helt utmärkande för bybildningen på Utlängan är att all bebyggelse
ligger längs den nordvästra sidan av bygatan åt landsidan, medan
området sydost om bygatan åt havet fortfarande är ett öppet
odlingslandskap. Det enda undantaget utgörs av ett mindre bostadshus
vid bybildningens avslutning i norr. Denna byggnad tillkom genom ett
beslut under första hälften av 1980-talet.
Bybildningen är särskilt utpekad som en del av riksintresset för
kulturminnesvården: "Gårdsbebyggelse på Utlängan med rötter i sent
1600-tal".
Den nya byggnaden föreslås placerad på den obebyggda sidan av
bygatan ungefär vid bybildningens mitt. Detta står helt i motsättning till det
som är karaktäristiskt för riksintresset.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för skärgården från 1999 kan
bybildningen på Utlängan kompletteras med ytterligare bebyggelse. Det
pekas entydigt ut i översiktsplanen att detta endast får ske innanför den
befintliga bebyggelsen, inåt land. Den föreslagna byggnadens placering
står helt i strid med det som sägs i den fördjupade översiktsplanen.
Med tanke på detta och med hänsyn till de värden ur allmän synpunkt
som föreligger får den föreslagna byggnationen anses vara olämplig på
platsen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
forts.

Sig n.

l[ iZ

'Sigo

i'f8i KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

21 februari 2013

45

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2009.1625

§ 57 (forts).
Utlängan 1 :4, Utlängan. Förhandsbesked för fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i
plan- och bygglagens 2 kap om att markområden ska användas för de
ändamål för vilka de är mest lämpade och i plan- och bygglagens kap 3
om att byggnader ska placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och kulturvärdena på platsen,
2. att med hänvisning till att förslaget kan innebära påtaglig skada på
ri ksintresset för kultu rmiljön enligt 3 kap 6 § MB, samt
3. att det står i strid med vad som sägs i den fördjupade översiktsplanen
för skärgården om lämplig lokalisering av ny bebyggelse på Utlängan.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

M ILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2010.1386

§ 58
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av vindkraftverk.
Ärendet utgår för att ytterligare utredas och kompletteras.

Sign.

46

~KARLSKRONA
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Sökanden
Grannar
Akten
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BYGG 2012.4076

§ 59
Östra Nättraby 2:15, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med ett uterum.
Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum på
22 kvm. Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad inte upptaga större
areal än 120 kvm. Befintlig byggnad har en yta på 124 kvm. Tillsammans
med den föreslagna tillbyggnaden på 22 kvm blir den sammanlagda
byggnadsytan 146 kvm. Detta överskrider tillåten byggnadsyta med
26 kvm, vilket ger en överyta på 22 %.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra, beträffande
tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte
kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.
Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Arnstein Njåstad (M),
Stefan Lundin (FP), Lars Karlsson (C) och lngmarie Söderblom (MP)
yrkar på att bevilja bygglov med motivering att planen är gammal och inte
aktuell enligt dagens förutsättningar.
Eva Öhman (S), Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S), Lotta
Holgersson (S), Gert Bengtsson (S) och Susanne Johansson (S) tillstyrker
ovanstående yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att bevilja bygglov med motivering att planen är gammal och inte
aktuell enligt dagens förutsättningar,
2. att startbesked och fastställande av kontrollplanen för att påbörja
åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygg lagen, samt
3. att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende.

forts.
Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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BYGG 2012.4076

§ 59 (forts).
Östra Nättraby 2:15, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med ett uterum.
Upplysningar
Innan utfärdande av slutbesked kan meddelas skall verifierad kontrollplan
inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygg lagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet fem år från den
dagen som beslutet vunnit laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och
bygg lagen.
Anmälan ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutas.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 60
Övriga frågor
Meddelandepärmen.
Eva Öhman (S) vill att meddelandepärmarna ska finnas på respektive
gruppmöte inför Miljö- och byggnadsnämndens möten då det är svårt att
hinna läsa igenom meddelanden under Miljö- och byggnadsnämndens
möte.

Det beslöts att efter varje Arbetsutskott tas pärmarna med till
gruppmötena.
SPF-föreningar
Lena Tvede-Jensen (S) undrar om någon kommer att delta i Kommunala
Pensionsrådets möte i mars angående Framtidsprogrammet.

Förvaltningschef Hans Juhlin meddelar att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha en representant med .

Sign.
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BYGG 2012.3881

§ 61
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt
installation av eldstad.
Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse. Platsen
omfattas av riksintresse för kustzonen, riksintresse för naturvård,
riksintresse för friluftsliv, riksintresse för kulturmiljön och är klassat som
ekologiskt särskilt känsligt.
Ett fritidshus på den föreslagna platsen bedöms utgöra en komplettering
av befintlig bebyggelse på redan ianspråktagen mark. Åtgärden bedöms
inte ha en negativ påverkan på riksintressena för friluftslivet, kulturmiljön
eller naturvården eller påverka den ekologiskt känsliga miljön. Platsen
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg och miljöavdelningen har
bedömt att enskild avloppsanläggning går att anordna på fastigheten. Ett
fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Den
föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 § plan- och
bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap 9 §plan- och bygglagen.
Sökanden vill uppföra ett fritidshus på 102 kvm och med en totalhöjd på
4,6 meter. Sökanden avser också att installera en eldstad i fritidshuset.
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om
åtgärden:
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §§ och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap 2 och 8 kap 1-3, 6-7, 9-13, 17 och
18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Ansökan bedöms uppfylla kraven enligt plan- och bygglagens 9 kap 31 §.
forts.
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BYGG 2012.3881

§ 61 (forts).
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt
installation av eldstad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Jämjö-Torp 1.22,
2. att avgiften för bygglovet är 16 473 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige, samt
3. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Ulf Falck, lntagsvägen 3,
371 46 Karlskrona.

Förvaltningschef Hans Juhlin anmäler jäv och deltar inte i beslut av
detta ärende.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs
i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni
lämpligen nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Rickard Blomgren, telefon 0455-32 10 24.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygg lagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen).
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar beslutet.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Akten

§ 62
Trafikbullerstrategi.
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om behov av en trafikbullerstrategi som tas fram tillsammans med Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att till Miljö- och byggnadsnämndens möte den 21 mars 2013 ta fram
underlag för projektbeskrivning.

Sign.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
21 mars 2013.

§ 70

Presentation av ny medarbetare.

§ 71

Trafikbullerstrategi för Karlskrona kommun.

§ 72

Årsredovisn ing samt personalbokslut för år 2012.

§ 73

Ungdomspolitisk handlingsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013.

§ 74

Information om VA-planen . Utgår.

§ 75

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 76

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 77

Meddelanden.

§ 78

Ekeryd 1:23, Jämjö. Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.

§ 79

Öljersjö 3:16, Lyckeby. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av ett
vindkraftverk.

§ 80

Fogsvansen 2, Gullberna. Ansökan om ändrad användning av affärslokal till
kontor/omklädningsrum/verkstad/tvätthall/förråd.

§ 81

Gräbbegården 1 :5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 82

Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt kontorsbyggnad m m.
Utgår.

§ 83

Hector 46, Trossö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 84

Holmsjö 1 :161 , Holmsjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
uthyrningsverksamhet.

§ 85

Nättraby 23:73, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av lagerhall.

§ 86

Öljersjö 3:16, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av vindkraftverk.

§ 87

Övriga frågor.

§ 88

Nävragöl 1 :90, Nävragöl. Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
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~

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

21 mars2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 21 mars 2013, klockan 08.30 - 11.25

Beslutande

Ordförande
Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (M), jäv §§ 79 och 86
Eva Öhman (S) §§ 79 och 86
Eva Öhman (S) §§ 70-78, 80-85, 87-88
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S), kl 08.40-11.25
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SO)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Susanne Johansson (S), kl 08.30-08.40
Per Löfvander (S)
Bengt Andersson (M), kl 10.05-10.15, 10.55-11.00
lngmarie Söderblom (MP)

Övriga närvarande ersättare

Susanne Johansson (S) kl 08.40-11.25
Marcus Degerskär (S), kl 08.55-11.25
Bengt Andersson (M)
Eva Röder (FP)
Johan Eriksson (V)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Miljöchef Robert Johannesson
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Bygglovchef Micael Sandberg
Miljöinspektör Bertil Svensson, kl 08.30-09.45
Planarkitekt Victoria Nordholm, kl 08.30-09.45
Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30-09.15
Personalspecialist Andras Carlberg, kl 08.30-09.45

Övriga

Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher

Sign.
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Utses att justera

Morgan Mattsson

Justerings tid och plats

Enligt överenskommel7

~ITTL~\li.l0[11\\~L

Sekreterare

Paragraf 70 - 88

Marie-Louise Bescher

~,Pz~ ~A?J(I~ ~ ~

Ordförande

Carl-Göran Svensson

Eva Ohman

§§ 70-78, 80-85, 87-88

§§ 79 och 86

Justerare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

,~ill11~1(l\lli(\\'~~l1blW11I
Marie-Louise Bescher

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 70
Presentation av ny medarbetare.

Andreas Carlberg, personalspecialist från Serviceförvaltningen
presenterar sig.
Andreas Carlberg har delat uppdrag mellan Barn- och
ungdomsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordföranden hälsar Andreas Carlberg hjärtligt välkommen .
Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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5

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Akten

DIA 2013.705

§ 71
Trafikbullerstrategi i Karlskrona kommun.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i februari 2013 lyftes
frågan om en strategi för hantering av trafikbuller för såväl befintlig
bebyggelse som för nyplanering av bebyggelse.
Det råder olika uppfattning inom statliga verk avseende konsekvenser av
trafikbuller och tillämpning av regelverk. Boverket har ett regeringsuppdrag
att samordna statens intressen och ta fram en vägledning för hantering av
trafikbuller i samhällsplanering.
Boverkets gällande riktlinjer skapar möjlighet att bygga i bullerutsatta
lägen om vissa förutsättningar uppfylls. Detta innebär bland annat att
kommunen ska ha en handlingsplan för att långsiktigt minska antalet
bullerutsatta miljöer i kommunen. Naturvårdsverket delar dock inte
Boverkets synsätt.
Enligt kommunens översiktsplan finns en medveten strategi att öka
kollektivtrafikresandet och även att stimulera för fotgängare och cyklister.
Att förtäta staden och utnyttja redan ianspråktagna miljöer ger stora
miljöfördelar då transporter är en stor källa till miljöstörning.
Strategin ska tas fram tillsammans med Tekniska förvaltningen och bestå
av inventering av utsatta miljöer samt förslag till handlingsplan för att
förbättra ljudmiljö och begränsa olägenheter av trafikbuller. Strategin ska
även beakta det regelverk som Boverket håller på att ta fram . Underlaget
till strategi tas fram under 2013 och arbetet sker inom befintlig budget för
Samhällsbyggnads-förvaltningen. Externa kostnader beräknas till 200 tkr
som ryms inom Tekniska förvaltningens budget.

forts.
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Sammanträdesprotokoll

DIA 2013. 705

§ 71 (forts).
Trafikbullerstrategi i Karlskrona kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med
Tekniska förvaltningen ta fram en trafikbullerstrategi för Karlskrona
kommun.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

DIA 2013.577

§ 72
Årsredovisning samt personalbokslut för år 2012.

Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Planavdelningen visar en negativ avvikelse beroende på minskat
byggande och därmed uteblivna planavgifter. Detta kompenseras i
förvaltningens resultat av att bygglov- och miljöavdelningarna visar en
positiv awikelse. Under 2012 har ett flertal större bygglov och en stor
volym övriga ärenden behandlats inom byggavdelningens verksamhet
vilket har genererat stora intäkter.
Miljöavdelningen har en positiv awikelse bland annat med anledning av
uteblivna personalkostnader på grund av vakanser under 2012.
Förvaltningsledningen har en positiv awikelse på grund av nedsättning av
sysselsättningsgrad vilket gett minskade personalkostnader.
Miljö- och byggnadsnämndens reserv om 0, 1 Mkr har inte utnyttjats.
Redov1sm'!fl_
. . 1tusentaIs kronor

Verksamhet
Mili_ö- och byggnadsnämnden
Näm ndadministration
Förvaltnin_g_slednin_g_
PlanavdelnillQ
8...1'.9.9_avdel ni n_g_
Mili_öavdelnil}g_
Reserv

Totalt:

Bud_g_et

Utfall

2012

2012

792,5
564,2
3 567,5
1 460,3
644,4
3 283,1
100,0
10 412,0

664,2
559,0
3 279,3
2 263,1
270 ,9
3 028,4
0 ,0
10 064,9

Avvikelse
128,3
5,2
288,2
-802,8
373,5
254,7
100,0
347,1

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att godkänna årsredovisning samt personalbokslut för år 2012, samt

2. att överlämna årsredovisning samt personalbokslut till revisionen för
handläggning.
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Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2013.688

§ 73
Ungdomspolitisk handlingsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013.
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade under 2012 om ett Ungdomspolitiskt
handlingsprogram som ska gälla i tre år. Syftet med det ungdomspolitiska
programmet är att samordna och vägleda arbetet för ungdomar och
ungdomsdemokrati i kommunen.
Varje nämnd ska årligen upprätta en handlingsplan som är kopplad till
programmet och redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
Samverkan
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid förfrågan medverka i
undervisningen i grund- och gymnasieskolan inom sitt verksamhets-.
område. Det kan bestå i föreläsningar, studiebesök, guidade turer och att
bistå med material och handledning i specifika projekt m m.
Samhällsplanering
I arbetet med detaljplaner och översiktsplaner ska barnkonsekvensanalyser göras. Det är en metod för att på ett systematiskt sätt visa om
och hur barn och unga påverkas vid ett genomförande av planen. På så
sätt kan man i processen pröva och beskriva vilka åtgärder och
utformningar som är de bästa för barn och unga.
Unga ska inbjudas att ge synpunkter vid arbete med detaljplan,
översiktsplan och andra projekt om de berörs vid ett genomförande av
planen.
Demokrati och kommunikation
Nya former för dialog ska sökas än de som Samhällsbyggnadsförvaltningen traditionellt har använt sig av, för att på så sätt ta del av barn
och ungas synpunkter på detaljplaner, översiktsplaner och andra projekt.
forts.
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DIA 2013.688

§ 73 (forts).
Ungdomspolitisk handlingsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013.
Det sker i samverkan med Barn- och ungdomsförvaltningen och
Utbildningsförvaltningen.
Information om Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet ska
fortlöpande publiceras på webbplatsen "Ung i Karlskrona".
Hälsa
Vid planering av bostäder ska det finnas tillgängliga rekreationsområden i
anslutning till bostaden för att även mindre barn ska ha tillgång till lekytor.

Barn och unga är en av flera målgrupper som har behov av att kunna
förflytta sig på ett säkert sätt. Vid planering av bostäder och andra viktiga
målpunkter för denna målgrupp, t ex skola, idrottsplatser m m, ska alltid
säkra gång- och cykelförbindelser prioriteras samt tillgänglighet till
kollektivtrafik.
Framtid
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa praktik, ungdomsplatser och
sommarjobb i den mån det är möjligt.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att anta den Ungdomspolitiska handlingsplanen för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 som sin egen.

Sign.
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§ 74
Information om VA-planen.

Ärendet utgår.

Sign.
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§ 75
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign.

~
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-02-14.

1. Öresund 1, Trossö. Bygglov för fasadändring av kontorshus.

§ 30

2. Nämndens lista inför sammanträdet 21 februari 2013.

§ 31

3. Övriga frågor.

§ 32
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Sammanträdesprotokoll

§ 76
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 77
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Kommunfullmäktige 24 januari 2013 § 14. Personliga inköpskort med
betalansvar i Karlskrona kommun.
2. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen protokoll 2013-01-30. Mål
nr M 9647-12. Strandskyddsdispens för ändrad användning av
försvarsbyggnad på fastigheten Olsäng 20:4 i Karlskrona kommun; nu
fråga om prövningstillstånd.
3. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen protokoll 2013-02-01. Mål
nr M 10248-12. Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för
befintlig och utökad verksamhet, grundvattenbortledning samt
lagligförklaring av befintliga anordningar för bortledande av grundvatten
vid ABB:s anläggning för tillverkning av högspänningskabel på Verkö i
Karlskrona kommun, Blekinge län; nu fråga om den sökta
verksamhetens tillåtlighet och tillstånd till vissa erforderliga arbeten; nu
fråga om prövningstillstånd.
4. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen protokoll 2013-02-01. Mål
nr M 11073-12. Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för
befintlig och utökad verksamhet, grundvattenbortledning samt
lagligförklaring av befintliga anordningar för bortledande av grundvatten
vid ABB:s anläggning för tillverkning av högspänningskabel på Verkö i
Karlskrona kommun, Blekinge län; nu fråga om prövningstillstånd.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-04. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för tillbyggnad
av fritidshus på fastigheten Aspö 5: 164, Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-06. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om avgift för handläggning av
anmälningar om vindkraftsverksamhet på fastigheterna Signemåla 3:1,
Söremåla 1:2 och 3:14, Hallersboda 1:2, Porsgöl 1 :5, Allsjömåla 1 :8
och Danskefly 3: 13 i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-06. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut enligt miljöbalken om uppförande av
vindkraftverk på fastigheterna Porsgöl 1:23, Söremåla 1:2 och 3:14,
Hallersboda 1 :2 och Signemåla 3:1 i Karlskrona kommun.
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8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-07. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om byggsanktionsavgift gällande
fastigheten Wattrang 21 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-08. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Ha Ila rum 16: 1 i
Karlskrona kommun.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-11. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för frisörsalong.
11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-14. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om awisning av ansökan angående
bygglov för nybyggnad av gäststuga och redskapsbod/carport på
fastigheten Hasslö 5:181 i Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-18. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om dispens från hämtning av
hushållssopor på fastigheterna Jakobstorp 1: 11 och 1: 15 i Karlskrona
kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-18. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bergtorp 1:15 i Karlskrona
kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-14. Statsbidrag till kalkning
av sjöar och vattendrag under budgetåret 2013 i Karlskrona kommun.
15. Skrivelse från Kommunstyrelsen 2013-02-18. Beslut angående
Certifiering av personal med beställningsrätt.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-26. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fem övernattningsstugor på fastigheten Fäjö 1:110 i
Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-27. Strandskyddsdispens
för anläggande av trafikyta på fastigheten Bredabäck 1:52, Bostorp 2:8
och 2:17 i Karlskrona kommun.
18. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-02-28. Avser
rivning av skorsten på fastigheten Jungmannen 4 i Karlskrona kommun.
19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-28. Strandskyddsdispens
för uppförande av verkstadsbyggnad på fastigheten Rödeby-Björsmåla
1 :10 i Karlskrona kommun.
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Jämjö Sportskytteklubb
Karlskrona Jaktvårdskrets styrelse
Fastighetsägare Kättilsboda 1 :21
Fastighetsägare Sillesås 1:6
Akten

MH 2010.440

§ 78
Ekeryd 1 :23, Jämjö. Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.
Miljöinspektör Bertil Svensson föredrar ärendet.
Från ägaren till fastigheten Kättilsboda 1 :21 inkom den 19 juli 2010
klagomål över höga ljudnivåer från skjutbaneverksamhet på fastigheten
Ekeryd 1:23. Klagomålen har efter hand skriftligen och muntligen
kompletterats. Förutom bullerproblematiken har påpekats att avfallshanteringen brister. Även farhågor för att verksamheten kan orsaka
förorening av mark och vatten har uttryckts.
Ett ytterligare klagomål inkom den 26 september 2011 från ägaren till
fastigheten Sillesås 1 :6. Klagomålen gällde störningar i form av skottljud i
ett annars tyst område.
Enligt uppgift från Länsstyrelsen Blekinge län har skjutbaneverksamheten
på den aktuella fastigheten inte tillståndsprövats enligt miljölagstiftningen.
Verksamheten anmäldes till Miljö- och byggnadsnämnden den 29
december 2000. I delegationsbeslut 2001 -01-12 § 22 beslöt nämnden att
anmälningsplikten var fullgjord samt att anläggningen skulle klassas som
en C-anläggning med omfattning mer än 10 000 med högst 100 000 avlossade skott per år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 5 mars 2013
lämnat yttrande och beslutsförslag.

Yrkande
Förvaltningens förslag är föreläggande.
Eva Öhman (S) yrkar på att göra ett AU-besök på platsen.
Carl-Göran Svensson (M) och Martin Kirchberg (SD) bifaller yrkandet.
forts.

Si'"/!11.

Sign .

I

tJU

I

Sigo

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

21 mars 2013
Sammanträdesprotokoll

MH 2010.440

§ 78 (forts).
Ekeryd 1:23, Jämjö. Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att göra ett AU-besök på platsen.
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Sökanden
Jan Åkesson
Björn Brunström
Monica Brunström
Länsstyrelsen Blekinge län
Försvarsmakten
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Ronneby Airport
Telenor
TeliaSonera
Teracom
Akten

MMM 2010.1385
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§ 79
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande
av ett vindkraftverk.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 27 februari 2013
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Sökanden har inkommit med en anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(1998:808) om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Öljersjö
3: 16. Enligt anmälan har verket en effekt på cirka 2 MW. Dess totalhöjd
uppgår till maximalt 149 meter. Vindkraftverket ska placeras på en höjd i
skogsmark. Bullerberäkningar visar att bullergränsen 40 dB(A) klaras med
god marginal. Vid ett hus överskrider beräknad skuggtid riktvärdet
8 timmar per år med 2, 13 timmar; ett överskridande av riktvärdet kan
undvikas genom att man stannar verket under vissa tider på dygnet.
Berört markområde har relativt låg förekomst av naturvärden och det finns
goda möjligheter att undvika negativ påverkan på naturvärdena. Öljersjö
är relativt rikt på fladdermusarter. Det förekommer både riskarter för
kollision med vindkraftverk och rödlistade arter. En mer detaljerad studie
av fladdermöss i området behövs; alternativt kan man istället göra en
uppföljning av dödade fladdermöss under vindkraftverket efter att det
tagits i drift, och justera driften i efterhand .
Enligt 9 kap 6 §miljöbalken och 21 §förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd , är den planerade verksamheten
anmälningspliktig med verksamhetskoden 40.100. Till anmälan har bland
annat fogats ljudanalys, skugganalys, fotomontage, naturvärdesinventering och inventering av fladdermöss.
forts.
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§ 79 (forts).
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande
av ett vindkraftverk.

Länsstyrelsen Blekinge län, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Trafikverket,
Ronneby Airport, Luftfartsverket, Telenor, TeliaSonera, Teracom,
Karlskrona Naturskyddsförening, Karlskrona Ornitologiska klubb samt
markägare inom 500 meter från vindkraftverkets placering har getts
möjlighet att yttra sig . Anmälan har kungjorts i ortstidningarna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förelägga Fr Ramström Vind AB med organisationsnummer 5566882683, att i samband med uppförande, drift och avveckling av ett
vindkraftverket på fastigheten Öljersjö 3:16 i Karlskrona kommun, iaktta
följande försiktighetsmått och begränsningar. Beslutet fattas med stöd av
27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 26 kap 9
§ miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 2, 3 och 7 §§ samt 3 kap 9 §
miljöbalken.

1. Verksamheten ska utformas, anläggas och drivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad bolaget angivit i anmälningshandlingarna och
i övrigt åtagit sig i ärendet, om inte något annat framgår av nedanstående,
2. Vindkraftverket får ha en totalhöjd på högst 141 meter. Totalhöjden ska
räknas från den naturliga marknivån på platsen innan några
anläggningsarbeten påbörjats,
3. Markytor som tas i anspråk vid byggnationen av vindkraftverket, men
som inte behövs vid dess drift, ska återställas till så nära ursprungligt skick
som möjligt senast sex månader efter det att vindkraftverkets uppförts,
4. Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverket får inte överstiga
åtta timmar per kalenderår, mätt vid störningskänslig plats intill bostäder.
Som störningskänslig plats avses uteplatser eller, om sådan saknas, ett
område på 5 x 5 meter i anslutning till bostäder,
forts .
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§ 79 (forts).
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande
av ett vindkraftverk.

5. Buller från vind kraftparken ska begränsas så att det inte ger upphov till
högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 40 dB(A),
6. Vid vindhastigheter under 5 m/s i rotorhöjd ska vindkraftverket stängas
av så att rotorn står still under följande tider:

•
•
•

15 juli - 31 juli klockan 21 .00 - 04.30
1 augusti - 31 augusti klockan 20.00 - 05.30
1 september- 30 september klockan 18.30 - 07.00,

7. Behållare och anläggningsdelar innehållande olja ska förses med
läckageskydd som är utformade på sådant sätt att spill eller läckage inte
kan nå omgivande mark. Farligt avfall får inte förvaras i eller vid
vind kraftverket,
8. När verksamheten vid vindkraftverket läggs ner ska verket avlägsnas
från platsen senast ett år efter det att el-produktionen från verket upphört,
samt
9. Ett förslag till kontrollprogram ska inlämnas till Miljö- och
byggnadsnämnden senast tre månader innan anläggningsarbetet
påbörjas.

Carl-Göran Svensson (M) anmäler jäv och är ej närvarande vid
föredragning och beslut.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.4 75

§80
Fogsvansen 2, Gullberna. Ansökan om ändrad användning av
affärslokal till kontor/omklädningsrum/verkstad/tvätthall/förråd.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerad område, detaljplan 358, laga
kraft den 20 maj 1974 .
Ansökan avser ändrad användning av affärslokal till
kontor/omklädningsrum/verkstad/tvätthall/förråd. Tidigare har fastigheten
använts som affärslokal/utställningslokal/kontor/förråd/omklädningsrum
mm.
Enligt gällande detaljplan får området endast användas för
småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.
Föreslagen åtgärd är en awikelse mot gällande detaljplan avseende
ändamålet. Awikelsen anses inte påverka omgivningen på sådant sätt att
det kan uppfattas som störande för omgivningen. Likartade awikelser har
under årens lopp medgivits inom planområdet, varför den tillåtna
användningen "småindustriändamål" får anses sakna aktualitet i detta fall.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagens 9 kap 25 § .

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att medge awikelse från gällande detaljplan avseende ändamålet,
2. att bevilja bygglov för ändrad användning av affärslokal till
kontor/omklädningsrum/verkstad/tvätthall/förråd,
3. att åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag, samt
4. att avgiften för bygglovet är 15 550 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

forts.
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BYGG 2013.475

§ 80 (forts).
Fogsvansen 2, Gullberna. Ansökan om ändrad användning av
affärslokal till kontor/omklädningsrum/verkstad/tvätthall/förråd.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygg lagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med er
kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur
samrådsmötet kan hållas.
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Richard Blomgren, telefon 0455-32 10 24
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 §plan- och bygglagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.4576

§ 81
Gräbbegården 1 :5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i en våning med inredd vind i
område där detaljplan eller områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områden är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och vid besök på plats
den 14 januari 2013 konstaterades att platsen består av ung ek-skog med
inslag av ett fåtal enar. Strövstigar finns söder om platsen.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv.
Platsen omfattas av riksintresse för kustzonen som innebär att
fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till
befintlig bebyggelse.
forts.
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§ 81 (forts).
Gräbbegården 1 :5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Skäl till beslut
För platsen gäller riksintresse för kustzonen där ny fritidsbebyggelse
endast får tillkomma i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Det
föreslagna fritidshuset ligger cirka 300 meter från befintlig bebyggelse och
kan inte anses vara en komplettering till befintlig bebyggelse. Den
föreslagna åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL om att
markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
samt 8 kap 9 § PBL. Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den
föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över föreslaget till beslut. Ett
yttrande av inkommit där sökanden är beredd att diskutera alternativa
platser för fritidshuset. Inom fastigheten Gräbbegården 1 :5 gör
förvaltningen bedömningen att det inte finns någon alternativ plats som
uppfyller kriterierna för en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse,
varken för ett fritidshus eller ett enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus på
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2002.7811

§ 82
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad mm.
Ärendet utgår för ytterligare beredning.

Sign.
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Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2013.87

§ 83
Hector 46, Trossö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerad område. Ansökan avser
tillbyggnad av enbostadshus med ett växthus på 10,5 kvm . Då växthuset
görs som en tillbyggnad direkt till huvudbyggnaden räknas det formellt
som en del av huvudbyggnaden och inte som ett uthus. Uterummet
placeras på vad som i detaljplanen är markerat som mark som endast får
bebyggas med uthus, vilket innebär att placeringen är planstridig. Växthuset placeras i tomtgräns till fastigheten Hector 45.
Motiv till beslut
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § skall ansökningar om bygglov
ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen. För trädgårdarna anger detaljplanen att marken endast får bebyggas med uthus
till en högsta byggnadshöjd av 3,0 meter samt enkla skärmtak. Två hus
får sammanbyggas i gemensam fastighetsgräns.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning, att den inte kan anses som en liten avvikelse förenlig med
planens syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss för hörande av grannar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att åtterremittera ärendet för hörande av grannar.
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§ 84
Holmsjö 1: 161, Holmsjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
uthyrningsverksamhet.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering a uthyrningsverksamhet i
form av fem fritidshus i en våning med inredd vind i ett område norr om
sjön Skäravattnet, väster om Halmsjö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 7 februari 2013 konstaterades att området
utgörs av ett nyligen avverkat kalhygge med några enstaka större tallar.
Området sluttar åt söder ner mot sjön Skäravattnet. Sjön Skäravattnet är
en så kallad källsjö, vilket innebär att den är relativt opåverkad med ett rikt
djur- och växtliv. I sjön finns till exempel flodkräfta .
Miljöavdelningens bedömning av VA
Omhändertagande av avloppsvattnet från de fem planerade husen bör gå
att ordna på något sätt. Utsläppet av renat avloppsvatten bör ske så
forts.
Sign.
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BYGG 2013.48

§ 84 (forts).
Holmsjö 1: 161, Holmsjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
uthyrningsverksamhet.
långt från sjön Skäravattnet som möjligt. Vanlig infiltration är antagligen
inte tillräckligt för att uppnå nödvändig rening . Pumpning av avloppsvattnet
kommer troligen att krävas. Om förhållanden på platsen är svåra (berg,
tunna jordlager m m) kan det bli nödvändigt att avleda avloppsvattnet till
avloppsnätet i Holmsjö; avståndet är sådant att detta skulle kunna vara ett
lämpligt och rimligt alternativ.
Strandskydd
Området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Ny
strandskyddslagstiftning trädde i kraft 2009-07-01. Ett av huvudsyftena
med den nya strandskyddslagen är att göra det svårare att få dispens i de
exploaterade delarna längs havskusten och i skärgårdsområdena.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna får lämnas endast om
allmänhetens tillträde till området inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap
18 § MB ska det dessutom finnas särskilda skär för dispens. Som
särskilda skäl får man endast använda något av de sex särskilda skäl som
finns uppräknade i MB 7 kap 18 §.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två
yttranden har kommit in till förvaltningen.
Skäl till beslut
Platsen för byggnationen bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen. En gemensam VA-lösning
bedöms gå att ordna men det kommer ställas särskilda krav på
utformningen av anläggningen för att undvika att sjön Skäravattnet
påverkas. Infart kan anordnas från befintlig väg. Lokalisering av
uthyrningsverksamhet enligt ansökan bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap
4-5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

forts .

Sign .

)//f,

Sign.

fJN

i'f'i KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

21 mars 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

28

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2013.48

§ 84 (forts).
Holmsjö 1:161, Holmsjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
uthyrningsverksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av uthyrningsverksamhet till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 11 748 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovansökan.
Fastigheten Holmsjö 1:161 omfattas av strandskydd och därför måste en
strandskyddsdispens finnas innan byggstart.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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BYGG 2013.496

§ 85
Nättraby 23:73, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, detaljplan 393/1980. Enligt
planbestämmelserna tillåts en maximal byggnadshöjd om 10 meter.
Föreslagen nybyggnad är redovisad 25,5 meter hög. Det innebär en
avvikelse från gällande planbestämmelser med 15,5 meter vilket
motsvarar cirka 150 % awikelse.
Inom området har tidigare beviljats lov för en byggnad som är 18 meter
hög. Denna byggnad var förlagd centrerad inom befintlig byggnation vilket
innebar, med definitionen för byggnadshöjd, att planenlighet förelåg .
Föreslagen nybyggnad avses placeras i utkanten av befintlig byggnation
varför det bedöms som att planenlighet ej föreligger.
Aktuellt område är lågt beläget varför föreslagen nybyggnation bedöms ha
liten påverkan på landskapsbilden.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Den föreslagna åtgärden strider, avseende byggnadshöjd, mot gällande
detaljplan i sådan omfattning så att den inte kan anses som liten även om
den är förenlig med detaljplanens syfte.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) och Eva Öhman (S) yrkar på att tillstyrka
bygglov med motivering att gällande detaljplan inom industrikvarteret ej
reglerar totalhöjd. Åtgärden bedöms förenlig med planens syfte. Berörda
sakägare är hörda och har ej haft något att erinra.
forts.
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BYGG 2013.496

§ 85 (forts).
Nättraby 23:73, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således

1. att bevilja bygglov med motivering att gällande detaljplan inom
industrikvarteret ej reglerar totalhöjd,
2. att åtgärden bedöms förenlig med planens syfte,
3. att berörda sakägare är hörda och har ej haft något att erinra,
4. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden, som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag , samt

5. att avgiften för bygglovet är 72 197 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygg lagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med er
kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur
samrådsmöte kan hållas.
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygglagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet och
godkännas lokalt av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Färgsättning skall ske i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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IJ&!

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Jan Åkesson
Björn Brunström
Monica Brunström
Länsstyrelsen Blekinge län
Försvarsmakten
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Ronneby Airport
Telenor
TeliaSonera
Teracom
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BYGG 2010.1386

§ 86
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av vindkraftverk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 25 februari 2013
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Ansökan avser uppförande av ett vindkraftverk samt nybyggnad av en
transformatorstation på 7,8 kvm som placeras i omedelbar närhet av
vindkraftverket på fastigheten Öljersjö 3:16. Vinkraftverket är trebladigt,
med en tomhöjd av 98-108 meter samt en rotordiameter på 82 meter.
Dess totalhöjd uppgår till maximalt 149 meter. Enligt ansökan har verket
en effekt på cirka 2 MW.
Vindkraftverket placeras på en höjd av skogsmark cirka 37-40 meter över
havet. Bullerberäkningar visar att bullergränsen 40 dB(A) klaras med god
marginal. Vid ett hus överskrider beräknad skuggtid riktvärdet 8 timmar per
år med 2,13 timmar; ett överskridande av riktvärdet kan undvikas genom
att man stannar verket under vissa tider på dygnet. Berört markområde
har relativt låg förekomst av naturvärden och det finns goda möjligheter att
undvika negativ påverkan på naturvärdena.

forts.
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BYGG 2010.1386

§ 86 (forts).
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av vindkraftverk.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov med stöd av 8 kap för uppförande av ett
vindkraftverk med en totalhöjd på högst 141 meter och en
transformatorstation på fastigheten Öljersjö 3: 16,
2. att bygganmälan skall lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden minst
tre veckor innan byggnadsarbeten påbörjas, samt
3. att anmälan inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutas.

Carl-Göran Svensson (M) anmäler jäv och är ej närvarande vid
föredragning och beslut.
Upplysningar
Innan byggnadsarbeten kan påbörjas ska ett byggsamråd genomföras
med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakt tas:
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Rickard Blomgren, telefon 0455-32 10 24
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 15.
Vindkraftverkets position efter uppförandet ska rapporteras till
Sjöfartsverket.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 87
Övriga frågor

Skylt på Ronnebygatan, Hogland 22.
Katarina Möller (S) undrar vad som har hänt i ärendet vad gäller skylten på
fastigheten Hogland 22, Trossö.

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar.
Skyltpolicy
Johan Eriksson (V) undrar hur långt arbetet med skyltpolicyn har kommit.

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar.
Bo 93
Eva Öhman (S) undrar om det kommer att uppmärksammas att det är
20-årsjubileum för Bo 93 i år.

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar.
Tidningsartikel i Blekinge Läns tidning 21 mars 2013
Eva Öhman (S) vill ha information om bullerstörningsområden på Hasslö
med anledning av en tidningsartikel i Blekinge Läns Tidning.

Miljöchef Robert Johannesson informerar om läget.

Sign.
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Sökanden
Kommunledningsförvaltningen,
Mark- och exploatering
Grannar
Akten

BYGG 2013.144

§ 88
Nävragöl 1 :90, Nävragöl. Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Teknikbaden blir placerad på mark som i gällande detaljplan är utlagt som
allmän plats, väg eller park. Detta utgör en avvikelse från detaljplanen. Då
teknikbaden kommer att användas för den allmänna nyttan får avvikelsen
anses vara förenlig med planens syfte.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att medge awikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov,
2. att startbesked och fastställande av kontrollplanen för att påbörja
åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 § i plan- och bygglagen,

3. att tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, samt
4. att avgiften för bygglovet är 7 903 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Vad som angetts i medgivande från Karlskrona kommun 2013-02-11 skall
beaktas innan utfärdande av slutbesked kan meddelas skall verifierad
kontrollplan inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygg lagen
forts.
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§ 88 (forts).
Nävragöl 1 :90, Nävragöl. Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Anmälan skall inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
18 april 2013.

§ 93

Planlista . Prioritering av planarbete.

§ 94

Budgetuppföljning per februari 2013 och personalnyckeltal.

§ 95

Information om E-lönebesked.

§ 96

Information om Jämställdhet i samhällsplaneringen.

§ 97

Information om VA-plan. Utgår.

§ 98

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 99

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 100

Meddelanden.

§ 101

Barken 1, Pantarholmen. Avskrivning av planuppdrag.

§ 102

Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl , Trossö. Utställning.

§ 103 Detaljplan för Posse 4, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 104 Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, etapp I. Begäran om planbesked.
§ 105

Ekeryd 1:23, Jämjö. Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.

§ 106 Arnö 9, Karlskrona. Lantmäteriförrättning - avstyckning. Utgår.
§ 107 Aspö 6:54, Ällenabben. Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken
enbostadshus.

§ 108 Augerum 11 :1, Lyckeåborg. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
§ 109

Fridlevstad 3:7, Fridlevstad. Bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum i
en bostadshus.

§ 110

Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt kontorsbyggnad m m.

§ 111

Hasslö 5:181 , Hasslö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

§ 112

Hasslö 8:76, Hasslö. Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.

§ 113 Hasslö 10:27, Hasslö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus .
§ 114 Mjövik 2:87, Mjövik. Förhandsbesked fö r nybyggnad av enbostadshus.
Sig n.
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§ 115

Rödebyholm 1 :43, Rödeby. Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd.

§ 116

Sjuhalla 1:23, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 117 Tjurkö 3:41 , Målen. Förhandsbesked samt ansökan om bygglov för uppförande
av fritidshus.
§ 118 Torstäva 9:12, Torsnäs. Rivningslov av befintligt fritidshus samt bygglov för
nybyggnad av fritidshus .

Sign.

§ 119

Västra Nättraby 6:89, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.

§ 120

Övriga frågor/Information.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 18 april 2013, klockan 08.30 - 12.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SO)
Stefan Lundin (FP)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Marcus Oegerskär (S)
Bengt Andersson (M)

Övriga närvarande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Paul Cederholm (SO)
Eva Röder (FP)
lngmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30-10.20
Planarkitekt Sandra Högberg, kl 08.30-10.20
Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30-09.40
Miljöinspektör Bertil Svensson, kl 09.50-10.20
System- och verksamhetsansvarig Pia Sixtensson,
Serviceförvaltningen kl 08.40-09.10
Projektledare Sandra Bizzozero,
Kommunledningsförvaltningen kl 08.30-09.40

Övriga

Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Anna Ottosson

Justerings tid och plats

Enligt överenskommelse

Sign.
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Sekreterare

Paragraf 93 - 120
Marie-Louise Bescher

Ordförande
Sofia Bothorp

d~ @ft;SSV1L-

Juste rare

Anna Ottosson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

Sign.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§93
Planlista. Prioritering av planarbete.
Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen.
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista 2013-04-18.

Sign.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

DIA 2013.968

§ 94
Budgetuppföljningsrapport per februari 2013 samt personalnyckeltal.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta en budgetuppföljningsrapport med utfall för perioden januari februari samt en prognos för helåret 2013.
Miljö- och byggnadsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 10,5 Mkr
enligt budgetläget 28 februari 2013.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska utfall för perioden
1 januari - 28 februari 2013 uppgår till+ 0,8 Mkr och den prognostiserade
budgetawikelsen för helåret 2013 beräknas till + 0,3 Mkr.
I tusentals kronor
Verksamhet
Milj_ö- och ~nadsnämnden
Nämndadministration
Förvaltning_slednin_g_
Planavdelning_
B.Y9.9.)ovavdelniQg
Milj_öavdelning_
Reserv
TOTALT

Bud_g_et

Pro_g_nos

Differens mot

2013

Helår 13

Budget helår

806,4
560,4
496,3
3 233,3
858,8
4 414,8
100,0

806,4
560,4
496,3
3 233,3
558,8
4 414,8
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
00
0,0

10 470,0

10 170,0

300,0

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2013-02-28 med
helårsprognos.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§95
Information om E-lönebesked.
Löne- och systemansvarig Pia Sixtensson, Serviceförvaltningen
informerade i ärendet.
Från och med den 1 maj införs E-lönebesked i Karlskrona kommun.
Detta innebär att arbetsgivaren
•
•
•
•

Spar pengar
Är klimatsmart
Erbjuder en bättre och attraktivare tjänst
Transporter m m inte kommer att ske

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§96
Information om Jämställdhet i samhällsplaneringen.
Projektledare Sandra Bizzozero, Kommunledningsförvaltningen
informerar om projektet Hållbar jämställdhet och hur projektetet är
utformat.
Projektet är övergripande och spänner över alla förvaltningar.
Planchef Ola Swärdh gör en jämförelse med jämställdhetsarbetet i
samhällsplaneringen i samband med Fördjupad översiktsplan för
Skärgården.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign .

8

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

18 april 2013
Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 97
Information om VA-planen.

Ärendet utgår och informationen ska genomföras vid ett senare tillfälle.

Sign.
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§ 98
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign.

10

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-03-14.

1. Bredäng 1:3, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.

§ 63

2. Hasslö 7:181 , Hasslö. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

§ 64

3. Karlskrona 4:5, Fisktorget. Tidsbegränsat lov för uppsättande av
Londonbuss.

§ 65

4. Mo 1:155, Rödeby. Bygglov för ett enbostadshus.

§ 66

5. Nämndens lista inför sammanträdet 21 mars 2013.

§ 67

6. Övriga frågor/Information .

§ 68

7. Blekan 19, Lyckeby. Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteplats
i enbostadshus.

§ 69
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§ 99
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 100
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-28. Strandskyddsdispens
för uppförande av nytt bostadshus på fastigheten Sanda 1:67 i
Karlskrona kommun.
2. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-03-01. Avser
bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Skillinge 14:69 i
Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-26. Angående begäran
från Tillväxtverket angående Länsstyrelsens synpunkter på rapport om
riksintresse för industriell produktion.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-01 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Mjövik 3:1 m fl i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-01. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Säby 12:1 m fl i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-01. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheterna Orranäs 2:4 och 2:5 m fl i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-01. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Olsäng 17:1 i Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-01 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Senoren 34:7 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-01. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Gängletorp 14: 10 i Karlskrona kommun.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-26. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Falan 1:19 i Karlskrona kommun.

Sign.
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-26. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Ramdala-Häjetorp 4:1 i Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-26. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Fridlevstad 1 :5 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-02-26. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Kärrtorp 1 :3 i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-03-01 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Vinberga 19:1 i Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-06. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Horsaryd 1:16 i Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-06. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Möcklö 7:1 i Karlskrona kommun.
17. Förvaltningsrätten i Växjö. Beslut 2013-03-05. Överklagat beslut den
24 november 2011, § 178, laglighetsprövning enligt kommunallagen ;
nu fråga om awisning. Mål nr 647-13.
18. Förvaltningsrätten i Växjö. Beslut 2013-03-05. Överklagat beslut den
24 november 2011 , § 178, laglighetsprövning enligt kommunallagen;
nu fråga om avvisning. Mål nr 647-13.
19. Förvaltningsrätten i Växjö. Beslut 2013-03-05. Överklagat beslut den
24 november 2011 , § 178, laglighetsprövning enligt kommunallagen;
nu fråga om awisning. Mål nr 647-13.
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-11. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut att inte ge bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med inglasat uterum samt för nybyggnad av
carporUförråd på fastigheten Svetsaren 5 i Karlskrona kommun.
21 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-11. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Storskraken 12 i Karlskrona ko mmun.
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22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-11. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om att lämna negativt förhandsbesked
för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Hasslö 9:171 , Karlskrona
kommun.
23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-08. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Kråkerum 7:3 i
Karlskrona kommun.
24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-08. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Marielund 3:2 i
Karlskrona kommun .
25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-13. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut angående förhandsbesked för
nybyggnad av sex enbostadshus på fastigheten Öljersjö 2:28 i
Karlskrona kommun.
26. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-12. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Sibbaboda 2: 1 i Karlskrona kommun.
27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-12. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Gredeby 9:1 i Karlskrona kommun.
28. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-12. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheterna Tävetorp 1:2 och 1:3 i Karlskrona kommun.
29. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-13. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheterna Ramdala 1:2 och 1 :3 i Karlskrona kommun.
30. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-14. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Frändatorp S:3 i
Karlskrona kommun.
31. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-03-19. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om avgift för prövning av ansökan om
tillstånd för avloppsanläggning på fastigheten Torhamn 9:54 i
Karlskrona kommun.
32. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-20. Betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 5 § miljöbalken, Kockums AB,
Karlskronavarvet.
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33. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-20. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Tjurkö 2: 1 i
Karlskrona kommun.
34. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-21. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Möllehall 1:7 i Karlskrona kommun.
35. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-21. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Öljersjö 3: 16 i Karlskrona kommun.
36. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-03-25. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Ramdala 33:1 i Karlskrona kommun.
37. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-26. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigeten Öljersjö 8:25 i Karlskrona kommun.

Sign.
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PLAN 2009.1603

§ 101
Barken 1, Pantarholmen. Avskrivning av planuppdrag.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-08-13 § 205, att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för fastigheten Barken 1. Syftet med planen är att pröva möjligheten att
uppföra ett bostadshus. Gällande detaljplan anger garage och fastigheten
är bebyggd i enlighet med detaljplanen.
Olika ideförslag har presenterats av AB Karlskronahem under en period
från år 2000 fram till år 2009. I ideförslaget ersätts befintligt parkeringshus
av bostäder i olika omfattning. Det senast presenterade, och i samband
med planuppdraget aktuellt förslag, visar ett punkthus i åtta våningar
placerat i gatulinjen mot Landsvägsgatan. Förslaget uppfyller inte
Boverkets riktlinjer avseende trafikbuller.
2012-02-21 anmodades AB Karlskronahem att inkomma med skriftligt
besked om ärendet önskas vidare behandlat. 2012-03-26 inkom en
skrivelse att AB Karlskronahem önskar ha ärendet öppet ytterligare då
förslaget på nybyggnation finns med i planerad investeringsbudget.
Ärendet har därefter varit vilande fram till april 2013 då AB Karlskronahem
meddelade att man inte har något att invända mot att ärendet avskrivs.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planuppdraget för Barken 1, Pantarholmen avskrivs.

Sign.
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PLAN 2010.3367

§ 102
Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö. Utställning.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Ett förslag till detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl på Trossö har varit
föremål för samråd . Under samrådstiden, från den 25 maj 2012 till den 6
juli 2012, har samrådshandlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona
kommun, Östra Hamngatan 7 B samt Stadsbiblioteket, Stortorget.
Handlingarna har även funnits tillgängliga på Karlskrona kommuns
webbplats, karlskrona.se/detaljplaner. Samrådet annonserades i
lokalpressen fredagen den 25 maj 2012. Flygblad har delats ut till berörda
hyresgäster och boende. Ett samrådsmöte ägde rum den 31 maj 2012.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett bostadshus
på idag obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan.
Marken är huvudsakligen privatägd .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl, Karlskrona kommun, daterad
april 2013, ställs ut för allmän granskning , samt

2. att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan.

Sign .

illfti KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

18 april 20 13

18

Sammanträdesprotokoll

PLAN 2013.593

§ 103
Detaljplan för Posse 4, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Planbesked.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Posse 4 kom in till Miljöoch byggnadsnämnden den 21 februari 2013. Syftet med begäran är att
möjliggöra flerbostadshusbebyggelse på tomten för gamla Tullgårdens
vårdcentral. Tomten gränsar i öst till Landsvägsgatan och i väster till
Långösundet.
Gällande detaljplan anger användning för allmänt ändamål, d v s tillåter
endast offentlig huvudman, och måste därför ersättas för att möjliggöra
bostäder. Gällande detaljplan har ingen kvarvarande genomförandetid.
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, och är lämpligt beläget i
förhållande till offentlig och kommersiell service samt kollektivtrafik.
Området bedöms vara lämpligt för planläggning med den föreslagna
användningen. Frågor av särskilt intresse att belysa i planarbetet bedöms
vara byggnadsutformning, parkering, förhållande till den offentliga miljön
längs Polhemsgatan samt möjligheten till allmän passage längsmed
stranden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbete för Posse 4, samt
2. att detaljplanen bedöms vara antagen före den 30 juni 2014.

Sign.
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PLAN 2013.1118

§ 104
Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, etapp I. Begäran om planbesked.

Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Pottholmen 1 m fl , etapp I,
kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 28 mars 2013. Begäran om
planbesked är ett följduppdrag på planprogrammet för Pottholmen som
godkändes av Kommunstyrelsen den 2 oktober 2012.
Syftet med begäran om planbesked är att skapa möjlighet att bebygga
området med bostäder, kontor, handel och service. I översiktsplanen är
Pottholmen utpekat som utvecklingsområde för funktionsblandning .
Planområdet för etapp I omfattar den västra sidan av Pottholmen.
Området innehåller ca 46 500 kvm BTA. Hela Pottholmen planeras, enligt
planprogrammet, att bebyggas med 100 000 kvm BTA fördelat på
ca 50 000 kvm bostäder (ca 500 lägenheter) och ca 50 000 kvm
kontor/handel/service.
Arbetet med detaljplanen avses att bedrivas med normalt planförfarande.
Huvudsakliga frågor att behandla under planarbetet är buller,
markföroreningar, farligt gods, stigande havsvattennivåer samt
riksintresse för kulturmiljö och kommunikationer.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att inleda planläggningsarbetet för Pottholmen 1 m fl, etapp I, samt
2. att detaljplanen bedöms vara antagen före den 31 december 2014.

Sign.
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Jämjö Sportskytteklubb
Karlskrona Jaktvårdskrets styrelse
Fastighetsägare Kättilsboda 1 :21
Fastighetsägare Sillesås 1 :6
Akten

MH 2010.440

§ 105
Ekeryd 1 :23, Jämjö. Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har besökt platsen
2013-04-11 .
Från ägaren till fastigheten Kättilsboda 1 :21 inkom den 19 juli 201 O
klagomål över höga ljudnivåer från skjutbaneverksamhet på fastigheten
Ekeryd 1:23. Klagomålen har efter hand skriftligen och muntligen
kompletterats. Förutom bullerproblematiken har påpekats att avfallshanteringen brister. Även farhågor för att verksamheten kan orsaka
förorening av mark och vatten har uttryckts.
Ett ytterligare klagomål inkom den 26 september 2011 från ägaren till
fastigheten Sillesås 1:6. Klagomålen gällde störningar i form av skottljud i
ett annars tyst område.
Enligt uppgift från Länsstyrelsen Blekinge län har skjutbaneverksamheten
på den aktuella fastigheten inte tillståndsprövats enligt miljölagstiftningen.
Verksamheten anmäldes till Miljö- och byggnadsnämnden den 29
december 2000. I delegationsbeslut 2001-01-12 § 22 beslöt nämnden att
anmälningsplikten var fullgjord samt att anläggningen skulle klassas som
en C-anläggning med omfattning mer än 10 000 med högst 100 000 avlossade skott per år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 5 mars 2013
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Yrkande
Förvaltningens liggande förslag mot Carl-Göran Svenssons (M) yrkande
punkterna 1, 2 och 6 är samma som förvaltningens,
forts .

Sign.
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MH 2010.440

§ 105 (forts).
Ekeryd 1 :23, Jämjö. Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.

punkt 3, ändras texten till "Buller från verksamheten ska senast
2014-01-01 begränsas så att ljudnivån från skjutning vid omkringliggande
bostadshus inte överskrider 75 dB (A) Impuls vid mätning eller beräkning
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd",
punkt 4, ändras texten "Skjutning på 80-100 metersbanorna får endast
ske under vardera sex sammanhängande timmar under två av vardagarna
samt under fem sammanhängande timmar under lördag,
punkt 5, ändras texten "Utöver ovan angivna skjuttider får vid högst fyra
tillfällen (en under juni-augusti resterande tre fördelade jämt över året)
större tävlingar hållas under fredag - söndag klockan 09.00 - 21.00 efter
anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen och information till berörda
närboende,
att som information lägga till att Miljö- och byggnadsnämnden kan ta upp
frågan om skjuttider till ny behandling när erforderliga åtgärder vidtagits.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att med stöd av 1 kap 1 §, 9 kap 1 §, 26 kap 9, 14, 21 och 22 §§
miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 1, 2, 3, 6, och 7 §§ miljöbalken
förelägga Jämjö Sportskytteklubb nedanstående numrerade
försiktighetsmått. Om inte annat anges gäller beslutet då det vunnit laga
kraft.

1. Högst 40 000 skott får skjutas per år. I detta antal inräknas inte de
skott som skjuts med kaliber 22.
2. Föreningen ska senast sex veckor efter det att beslutet vunnit laga
kraft inkomma med ett förslag till metod för räkning av antalet skott.
Metoden ska godkännas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
forts.
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MH 2010.440

§ 105 (forts).
Ekeryd 1 :23, Jämjö. Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.

3. Buller från verksamheten ska senast 2014-01-01 begränsas så att
ljudnivån från skjutning vid omkringliggande bostadshus inte
överskrider 75 dB (A) Impuls vid mätning eller beräkning enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd .
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Kan inte dessa begränsningar innehållas vid den beslutade tidpunkten
är all skjutning med annan kaliber än kaliber 22 förbjuden för den del
av anläggningen som inte klarar kraven.
Verksamheten får bedrivas på följande tider, helgfri tisdag-torsdag
klockan 09.00 :J-6;;.00-och helgfri lördag klockan 10.00 - 17.00.
Skjutning på 80-100 metersbanorna får endast ske under vardera .fem.~
sammanhängande timmar under två av vardagarna samt under fem
sammanhängande timmar under lördag. Undantag görs för följande
dagar som skall vara skjutfria, Kristi Himmelfärdshelgen (torsdag söndag) samt alla lördagar under juni och juli månad.

Utöver ovan angivna skjuttider får skjutning på 80-100 metersbanorna ske
även fredagar klockan 09.00 - 19.00 under tiden den 1 augusti t o m den
15 oktober.
Till föreläggandet kopplas ett löpande vite om 10 000 kronor att falla ut för
varje dag som överträdelse konstateras av Samhällsbyggnadsförvaltningen .
Förläggandet under denna punkt ska gälla omedelbart även om det
överklagas.
5. Utöver ovan angivna skjuttider får vid högst fyra tillfällen per år (en
under juni - augusti resterande tre fördelade jämt över året) större
tävlingar hållas under fredag - söndag klockan 09.00 - 21.00 efter
anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen och information till
berörda närboende.
Föreläggandet under denna punkt ska gälla omedelbart även om det
överklagas.

forts.
Sign .
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Sammanträdesprotokoll

MH 2010.440

§ 105 (forts).
Ekeryd 1 :23, Jämjö. Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.

6. Samtliga skjuttider ska vara schemalagda. Dessa ska meddelas
Samhällsbyggnadsförvaltningen och berörda närboende samt tydligt
anslås vid skjutbanan.
Föreläggandet under denna punkt ska gälla omedelbart även om det
överklagas.
att Miljö- och byggnadsnämnden kan ta upp frågan om skjuttider till ny

behandling när erforderliga åtgärder vidtagits.

Upplysningar

Ändringar av verksamheten t ex i form av bullerdämpande åtgärder ska
anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan
planerat genomförande.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .

Sign .
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Akten

Sammanträdesdatum

18 april 2013

24

Sammanträdesprotokoll

DIA 2013.1102

§ 106
Arnö 9, Karlskrona. Lantmäteriförrättning - avstyckning.

Ärendet utgår då ett nytt beslut inkommit från Lantmäterimyndigheten som
ej ska överklagas.

Sign.

i'f-i KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

18 april 2013

25

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2013.824

§ 107
Aspö 6:54, Ällenabben. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
stycken enbostadshus.

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av tre en bostadshus i en
våning utan källare och utan inredd vind i ett område vid Ällenabben på
Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Miljö- och
byggnadsnämnden har 2010-03-11 § 83 lämnat positivt förhandsbesked
för nybyggnad av tre enbostadshus på platsen. Ansökan stämmer
överens med tidigare beslut och de förutsättningar som låg till grund för
tidigare beslut har inte förändrats.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Förutsättningar
Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
utfart mot väg 705 går att anordna.
forts.
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BYGG 2013.824

§ 107 (forts).
Aspö 6:54, Ällenabben. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
stycken enbostadshus.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.

Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd från Trafikverket att anordna utfart mot väg 705 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.

MiljöM och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,

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

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 3 560 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Sökanden
Grannar
Sibbamåla samfällighetsförening
Akten

BYGG 2013.430

§ 108
Augerum 11: 1, Lyckeåborg. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en våning
utan inredd vind i ett område vid Nygården strax öster om Lyckeåborg där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.

Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 28 februari 2013 konstaterades att området
utgörs av en del av en öppen brukad mark, delvis inhägnad med taggtråd.
Strax intill den föreslagna platsen för byggnation finns två äldre byggnader
för jordbruksändamål. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen. Platsen omfattas inte av
något riksintresse. Miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning går att anordna på fastigheten.
forts.
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BYGG 2013.430

§ 108 (forts).
Augerum 11: 1, Lyckeåborg. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Grannar
Berörd granne och Sibbamåla samfällighetsförening har getts möjlighet att
yttra sig över ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Enskild avloppsanläggning gör att anordna på platsen
och infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden
uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap
9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 4 76 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
forts.
Sign.
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BYGG 2013.430

§ 108 (forts).
Augerum 11:1, Lyckeåborg. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovansökan.
Faktura för avgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2013.373

§ 109
Fridlevstad 3:7, Fridlevstad. Bygglov för tillbyggnad av inglasat
uterum i enbostadshus.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat områden, detaljplan F 32, laga
kraft den 16 september 1971.
Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad inte uppta större areal än
150 kvm samt uthus eller annan gårdsbyggnad inte större areal än
40 kvm.
Befintligt enbostadshus uppgår till 182 kvm. Ansökan avser tillbyggnad av
enbostadshus med ett uterum om 14,4 kvm. En avvikelse som gällande
detaljplan får större byggnadsyta än vad planen medger med 30,6 %.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning, så att den inte kan anses som liten och förenlig med
detaljplanens syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande.

Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss för hörande av grannar.
Martin Kirchberg (SO), Stefan Lundin (FP) och Eva Öhman (S) bifaller
Carl-Göran Svenssons yrkande på återremiss.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således

att återremittera ärendet för hörande av grannar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Länsstyrelsen Blekinge län
Föreningen Gamla Carlscrona
Riksantikvarieämbetet
Akten
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BYGG 2002.7811

§ 110
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad m m.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Då ansökan inkom före 2011-05-02 då den nya plan- och bygglagen
trädde i kraft, ska den behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen
(ÄPBL).
Ansökan gäller rivning av samtliga byggnader i kv Gulin, utom de som
betjänar bensinstationen.
På fastigheten ligger två välbevarade 1700-talsmagasin av stort
kulturhistoriskt värde. Vidare finns på samma tomt ett
garage/bilförsäljningshall som är ett ombyggt 1800-talsmagasin, och en
kontorsbyggnad från 1936.
Magasinen har pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla i bebyggelseinventeringen 1982 samt i det av byggnadsnämnden antagna programmet
"Karlskrona: Trossö - Råd och riktlinjer för bebyggelse och miljö" från
1983. I den inventeringen som länsmuseet gjorde på uppdrag av
stadsarkitektkontoret 1994 är 1700-talsmagasinen angivna som
byggnader av stort kulturhistoriskt intresse och övrig bebyggelse som
byggnader av kulturhistoriskt intresse.
Magasinen är de enda som finns kvar av den bebyggelse som var
karaktäristisk för den gamla Skeppsbron med magasin och packhus från
stadens tidigaste verksamhetsår. Ur lokalhistorisk synpunkt är magasinen
mycket intressanta som minnen av den livliga handelsverksamhet som
ursprungligen var en av Karlskronas grundvalar.
Ansökan behandlades av Miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde
2004-06-07, § 256. Nämnden gjorde bedömningen att det var av vikt att
byggnaderna bevarades på grund av deras historiska och kulturhistoriska
värde. Man beslutade att uppdra åt planavdelningen att ändra detaljplanen och då införa en bestämmelse som förbjuder rivning av de
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.
forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BYGG 2002.7811

§ 110 (forts).
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad m m.

Vidare beslutades om anstånd med avgörandet av rivningslovsansökan till
dess att planarbetet avslutats, i enlighet med 8 kap 23 § ÄPBL.
Sökanden motsatte sig beslutsförslaget, och framförde bland annat att
byggnaderna var i så undermåligt skick att reparation var orealistiskt.
Någon ändring av detaljplanen kom inte till stånd, då det visade sig svårt
att nå tillräckligt samförstånd med fastighetsägaren i frågan.
Fråga om att förklara magasinen för byggnadsminne väcktes hos
Länsstyrelsen av Föreningen Gamla Carlscrona 2006-11-20.
Länsstyrelsen fattade senare beslut om interimistiskt förbud att riva
byggnaderna under utredningstiden.
Fastighetsägaren motsatte sig en byggnadsminnesförklaring.
Diskussioner påbörjades om att flytta byggnaderna till Wämöparken och
att där skydda dem enligt bestämmelserna i kulturminneslagen.
Kommunen inkom 2011-12-15 till Länsstyrelsen med en bidragsansökan
för att finansiera flytten. Ansökan avslogs på grund av att Länsstyrelsen
inte hade tillräckliga medel att tillgå.
Länsstyrelsen avslog ansökan om byggnadsminnesförklaring 2012-09-24
med hänvisning till bristen på samförstånd mellan Länsstyrelsen och
fastighetsägaren. Ett sådant samförstånd bedömdes vara nödvändigt för
att i praktiken trygga ett långsiktigt bevarande av bebyggelsemiljön.
Detta beslut kan enligt kulturminneslagen endast överklagas av
Riksantikvarieämbetet. Föreningen Gamla Carlscrona har i en skrivelse
begärt att Riksantikvarieämbetet ska göra en överklagan av
Länsstyrelsens beslut hos Förvaltningsrätten.
Riksantikvarieämbetet har i ett yttrande 2012-10-05 förklarat att man
ställer sig bakom Länsstyrelsens beslut och att man inte avser att göra
något överklagande.
forts.
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BYGG 2002.7811

§ 110 (forts).
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad mm.
Slutligen har Föreningen Gamla Carlscrona i brev 2012-10-16 uppmanat
Karlskrona kommun genom Samhällsbyggnadsförvaltningen att öppna
nya samtal med fastighetsägaren, för att hitta gemensamma lösningar för
ett långsiktigt bevarande av magasinen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör emellertid nu bedömningen att alla
möjligheter att bevara de kulturhistoriskt värdefulla hamnmagasinen är
uttömda.

Yrkande
Förvaltningens förslag är bevilja rivningslov enligt ansökan.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att södra delen av magasinen skall
bevaras och att den norra delen av magasinet beviljas rivningslov enligt
ansökan.
Ordförande Sofia Bothorp (MP) yrkar på att avslå ansökan om rivningslov
vad gäller de två magasinsbyggnaderna med hänvisning till ÄPBL 8 kap
16 § punkt 3, samt beviljar ansökan om rivningslov vad gäller
garage/bilförsäljningshall och kontorsbyggnad.
Eva Öhman (S), Stefan Lundin (FP) och Martin Kirchberg (SO) bifaller
ordförandens yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på vilket förslag som ska bli huvudförslag
och utser förvaltningens förslag som huvudförslag och ordförandens
förslag blir motförslag. Nämnden godkänner propositionsordningen och
beslutar enligt ordförandens yrkande.
forts.
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BYGG 2002.7811

§ 110 (forts).
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad mm.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att avslå ansökan om rivningslov vad gäller de två
magasinsbyggnaderna med hänvisning till ÄPBL 8 kap 16 § punkt 3, samt
2. att bevilja ansökan om rivningslov vad gäller garage/bilförsäljningshall
och kontorsbyggnad.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2013.690

§ 111
Hasslö 5:181, Hasslö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse.
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför
detaljplanerat område omfattar handläggningen även lokaliseringsprövning.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
för nybyggnad av ett fritidshus på platsen i beslut 2007-06-14, § 241 och
2010-01-14, § 24.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de
förutsättningar som låg till grund för detta har inte förändrats.
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på 55 kvm. Anslutning sker till
kommunalt VA enligt ansökan.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagens 9 kap 25 §.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus enligt plan- och
bygglagens 9 kap 31 §,
2. att avgift för bygglovet är 12 602 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige, samt
3. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag.

forts.
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BYGG 2013.690

§ 111 (forts).
Hasslö 5:181, Hasslö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Upplysningar
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur
samrådsmöte kan hållas.
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygg lagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen .
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 112
Hasslö 8:76, Hasslö. Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse, inom
strandskyddsområde.
Befintligt fritidshus uppgår till 78,6 kvm inklusive öppenarea. Ansökan
avser om- och tillbyggnad av fritidshus med 18 kvm.
Försvarsmakten har yttrat sig i ärendet och motsätter sig bygglov för
tillbyggnad enligt ansökan. Försvarsmakten åberopar att fastigheten ligger
inom bullerpåverkat område från skjutfältet.
Sökanden har genom en skrivelse 2013-02-19 bemött Försvarsmaktens
bullerprognoser och bullernivåer. Sökanden påpekar att fastigheten
Hasslö 8:76 ligger i storleksordningen 500 meter norr om den kritiska
65 dB gränsen (worst-case-scenario ). Sökanden frågar om det kan vara
så att man av misstag har utgått från den yttersta färglagda 55 dB
(52,5 dB)-gränsen, då man överfört bullerprognosen till en fastighetskarta.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2013-01-24 lämnat ett positivt
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Hasslö 8:58
som ligger strax sydväst om Hasslö 8:76. Det är cirka 21 meter mellan
fastighetsgränserna. Fritidshuset som redovisats är 91 kvm och likvärdigt
med fritidshuset på fastigheten Hasslö 8:76. Där säger Försvarsmakten att
föreslagen bebyggelse inte innebär någon risk för påtaglig skada på
riksintresset.
Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens kartunderlag för granskning är
båda fastigheterna belägna inom samrådsområde för Försvaret.
Enligt 3 kap 9 § miljöbalken skall mark- och vattenområden, som har
betydelse för totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
forts.
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§ 112 (forts).
Hasslö 8:76, Hasslö. Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
I Försvarsmaktens yttrande framgår att de motsätter sig bygglov med
hänvisning till att huset ska byggas om- och till på ett sådant sätt att det
rimligtvis kan användas för permanentboende. Om antalet boende som
utsätts för höga bullernivåer ökar, riskerar det medföra ytterligare
begränsningar i Försvarsmaktens verksamhet på Bollö skjutfält på ett sätt
som innebär påtaglig skada på riksintresset.
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande, att en tillbyggnad som rimligtvis kan
användas för permanentboende i området riskerar att påtagligt skada
riksintresset för totalförsvaret.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Sökandens yttrande inkom
den 2 april 2013.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till bygglov för om- och tillbyggnad
av fritidshus med motivering att Försvarsmakten har meddelat att de
reviderar sitt yttrande.

Martin Kirchberg (SO), Sofia Bothorp (MP), Stefan Lundin (FP) och
Eva Öhman (S) bifaller Carl-Göran Svenssons yrkande på bifall till bygglov
för om- och tillbyggnad av fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus enligt plan- och
bygglagens 9 kap 31 §,
2. att avgiften för bygglovet är 5 767 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige, samt
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Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

18 april 2013

39

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.5054

§ 112 (forts).
Hasslö 8:76, Hasslö. Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus .
3. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap
23 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte
i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer Miljö- och
byggnadsnämnden att kontrollplanen fastställts.

Upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygglagen. Intyg från byggherren ska lämnas in till
Samhällsbyggnadsförvaltningen att kontrollplanen har följts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Faktura för avslagsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 113
Hasslö 10:27, Hasslö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på 94 kvm. Huset är i ett plan i
vinkel med sadeltak och stående träpanel.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 september 2007 § 307 att
lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen. Förhandsbeskedet har upphört att gälla då inget
bygglov har sökts inom två år från det att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutat om ett positivt förhandsbesked. För att se att förutsättningarna
inte har förändrats har en ny lokaliseringsprövning gjorts i samband med
inkommen bygglovsansökan.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig . Ingen skrivelse har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja ansökan för nybyggnad av ett fritidshus med stöd av 9 kap
31 §plan- och bygglagen,
2. att avgiften för bygglovet är 22 962 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige, samt
3. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, där
byggherrens förslag godtas.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat

forts.
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§113(forts).
Hasslö 10:27, Hasslö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Startbesked enligt 10 kap 3 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs
i detta ärende. Efter samråd mer er kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen
nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 §plan- och bygglagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen.
Faktura för avgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Akten

§ 114
Mjövik 2:87, Mjövik. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett en bostadshus i
Mjövik utanför Nättraby där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
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, 2006-12-13 § 456, 2009-02-12 § 56 och
2011-04-14 § 142.
Vid de första två beslutstillfällena var platsen en del av stamfastigheten
Mjövik 2:2, 2:6. Därefter har en tomt för bostadsändamål avstyckats, med
beteckningen Mjövik 2:8. Ansökan stämmer överens med tidigare fattade
beslut, och de förutsättningar som låg till grund för tidigare beslut har inte
förändrats.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutn ing kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL, (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
forts .
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§ 114 (forts).
Mjövik 2:87, Mjövik. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Byggnadens utformning anpassas till byggnadstraditionen i trakten.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 3 560 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 115
Rödebyholm 1 :43, Rödeby. Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd.

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område på mark som i
gällande detaljplan är avsett för allmänt ändamål. Detaljplanen får anses
sakna aktualitet helt då det i sin helhet är bebyggt med enbostadshus.
Detta utgör en avvikelse från detaljplanen.
Berörda grannar är hörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1.att medge avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov,

2. att startbesked och fastställande av kontrollplan för att påbörja
åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 § i plan- och bygglagen,
3. att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende, samt
4. att avgiften för bygglovet är 5 980 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Innan utfärdande av slutbesked kan meddelas skall verifierad kontrollplan
inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygg lagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen.
Anmälan skall inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutats.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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Sökanden
Grannar
Sjuhalla vägsamfällighet
Akten

BYGG 2013.575

§ 116
Sjuhalla 1 :23, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av en tomt på 1 000 kvm
samt lokalisering av ett enbostadshus i två våningar i ett område på
Sjuhalla utanför Nättraby där detaljplan och områdesbestämmelser
saknas. Fastigheten omfattas inte av avstyckningsplanen från 1937 som
däremot flera omgivande fastigheter omfattas av.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Platsens förutsättningar
Platsen utgör idag en naturtomt om ca 2 100 kvm bebyggd med ett mindre
fritidshus samt några mindre uthus. Vid besök på platsen den 28 februari
2013 konstaterades att tomten sluttar ganska kraftigt mot sydväst. På den
södra delen av tomten finns en större terrassering, i kanterna av tomten
växer flera större bokträd , i övrigt öppna gräsytor. Platsen är i sin helhet
ianspråktagen som privat tomt inhägnad med staket. Anslutning kan göras
till det kommunala VA-nätet.
forts.
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§ 116 (forts).
Sjuhalla 1 :23, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus.
Grannar
Berörda grannar och vägföreningen har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden, eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 11 748 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
forts.
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§ 116 (forts).
Sjuhalla 1 :23, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
PBL 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Försvarsmakten
Grannar
Akten

§ 117
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt ansökan om bygglov för
uppförande av fritidshus.
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage och
installation av eldstad i ett område på Tjurkö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Eftersom fastigheten inte omfattas av
någon detaljplan görs även en lokaliseringsprövning.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Enligt MB 3 kap 9 §ska mark- och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Områden
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvå ra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
forts.
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§ 117 (forts).
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt ansökan om bygglov för
uppförande av fritidshus.
Vid bedömning 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.

Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av naturmark som är allemansrättsligt tillgänglig. Terrängen
är blockig med relativt mycket berg i dagen och kan inte anses vara en
naturlig plats för byggnation.
Riksintressen
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
hörts i ärendet och har inkommit med ett yttrande som säger att de inget
har att erinra mot att bygglov medges.
Miljöavdelningens bedömning av VA-frågan
Byggnation av ett fritidshus på fastigheten uppfyller inte kravet i PBL om
att marken ska vara lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna avlopp. På Tjurkö finns ett stort antal bebyggda fastigheter. På
ön finns inte något gemensamt avloppsnät, utan varje fastighet måste
själv lösa omhändertagande och behandling av avloppsvatten lokalt. På
större delen av ön har kommunen en skyldighet enligt 6 § lagen om
allmänna vattentjänster att tillgodose behovet av avlopp genom en allmän
avloppsanläggning. Så har ännu inte skett. De enskilda avloppen på
Tjurkö utgör en stor belastning på vattenmiljön i närområdet samt
förorenar sannolikt grundvattnet på ön, med risk för människors hälsa som
följd. Avloppen försämrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för
de ytvatten som berörs. Tjurkö lämpar sig alltså inte för byggnation av nya
bostäder på grund av avsaknaden av kommunal, allmän avloppsanläggning. Att lösa avloppssituationen på varje enskild fastighet med
enskilda avloppsanläggningar och samtidigt upprätthålla tillräckligt skydd
för människors hälsa och miljön är omöjligt. I sammanhanget ska även
beaktas att förutsättn ingarna för att på Tjurkö anordna enskilda avlopp
som uppfyller miljökraven är mycket dåliga, med tanke på närheten till
havet och de ofta mycket bergiga förhållandena . Att infiltrera
avloppsvatten från ett stort antal fastigheter i de tunna moränjordarna som
sparsamt förekommer på ön är inte möjligt.

Sign.
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BYGG 2011.2910

§ 117 (forts).
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt ansökan om bygglov för
uppförande av fritidshus.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan utgör inte någon sådan komplettering av
befintlig bebyggelsegrupp som avses i MB 4 kap 4 §. Den fö reslagna
åtgärden uppfyller dessutom inte kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL om att
marken ska vara lämplig för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att
ordna avlopp.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att Miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott gör ett platsbesök.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett platsbesök den
6 maj 2013.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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Sökanden
Kontrollansvarig
Grannar
Akten
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2013.545

§ 118
Torstäva 9:12, Torsnäs. Rivningslov av befintligt fritidshus samt
bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, detaljplan J 35.
Enligt gällande detaljplan får fritidshus uppföras till 50 kvm samt uthus
till 10 kvm.
Ansökan avser rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad av fritidshus
på 94,7 kvm. En avvikelse med 89,4 % för större byggnadsyta än vad
planen medger.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning , att det inte kan anses som liten och förenlig med detaljplanens
syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till bygglov för nybyggnad av
fritidshus enligt plan- och bygglagens 9 kap 31 §med motivering att
detaljplanen saknar aktualitet.

Eva Öhman (S) bifaller Carl-Göran Svenssons yrkande på bifall till
bygglov.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således

1. att bevilja rivningslov för befintligt fritidshus ,
2. att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus enligt plan- och
bygglagens 9 kap 31 §,

forts.
Sign .
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BYGG 2013.545

§ 118 (forts).
Torstäva 9:12, Torsnäs. Rivningslov av befintligt fritidshus samt
bygglov för nybyggnad av fritidshus.
3. att avgift för bygglovet är 19 864 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige, samt
4. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygg lagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående
om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap 4 §plan- och bygglagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.76

§ 119
Västra Nättraby 6:89, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
kontors hus.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, detaljplan 474,
laga kraft 1990-06-13.
Enligt gällande detaljplan är tillåten markanvändning motelländamål. Det
markområde som idag är uppdelat i de två fastigheterna Västra Nättraby
6:89 och Västra Nättraby 6:95 får enligt detaljplanen bebyggas med
sammanlagt högst 470 kvm bruttoarea. Denna bruttoarea får fördelas på
båda fastigheterna i förhållande till deras storlek, varvid tillåten
byggnadsarea för Västra Nättraby 6:89 blir 125,8 kvm.
Befintlig byggnad på fastigheten Västra Nättraby 6:89 uppgår till 112 kvm.
Ansökan avser tillbyggnad av kontorshus med 84,6 kvm. Totalt 196,6 kvm.
Detta innebär ett överskridande av tillåten byggnadsarea med 56,5 %.
Dessutom awiker användningen kontor från tillåten användning,
motelländamål.
Bygglov har tidigare medgivits för nybyggnad av försäljningslokal/
Restaurang samt nybyggnad av industri med kontor på de båda
fastigheterna varför den tillåtna användningen "motell" får anses saknas
aktualitet i detta fall.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning att den inte kan anses som liten och förenlig med detaljplanens
syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande.

Yrkande
Carl-Göran Svensson yrkar på återremiss för hörande av grannar.
forts .
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BYGG 2013. 76

§ 119 (forts).
Västra Nättraby 6:89, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
kontors hus.
Martin Kirchberg (SO) bifaller Carl-Göran Svenssons yrkande på
återremiss för hörande av grannar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för hörande av grannar

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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§ 120
Övriga frågor/Information
Regler och vägledning med anledning av fristående skyltar,
varuexponering och utsmyckning för Karlskrona kommun.
Katarina Möller (S) vill att Miljö- och byggnadsnämnden ska få en
genomgång av rubricerade regler och vägledning.
Förvaltningschef Hans Juhlin ordnar så att Miljö- och byggnadsnämnden
får den informationen på mötet den 16 maj 2013.

Sig n.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
16 maj 2013.

§ 123

Presentation av ny planarkitekt.

§ 124

Beslut om öppet sammanträde för studerande på programmet Fysisk planering.

§ 125 2013 års Planstipendium.
§ 126

Yttrande angående Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd.

§ 127 Begäran om revision gällande 2030 Översiktsplan Mölletorp - Augerum.
§ 128

Medborgarförslag. Reservatsbildning Karlskrona Ek-landskap.

§ 129

Medborgarförslag. Sammanbinda f d oljehamnen, Hattholmen och
Ö Hamngatan med en gång- och cykelbro som ett segelfartyg.

§ 130

Information om regler och vägledning om fristående skyltar, varuexponering
och utsmyckning.

§ 131

Information om VA-planen.

§ 132

Information om Fördjupning av Översiktsplan för skärgården.

§ 133 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.
§ 134 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

Sign .

§ 135

Meddelanden.

§ 136

Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 4:10 på Trossö. Antagande.

§ 137

Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby. Begäran om planbesked.

§ 138

Mölletorp 6:13 m fl , Karlskrona kommun. Planprogram.

§ 139

Spandelstorp etapp I och etapp Il. Avskrivning av planuppdrag.

§ 140

Yttrande till Naturvårdsverket över underlag för miljökonsekvensbeskrivning av
Nord Stream AGs utbyggnadsprojekt.

§ 141

Aspö 6:123, Aspö. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

§ 142

Fridlevstad 3:7, Fridlevstad . Bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum.

§ 143

Hector 46, Trossö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 144

Jämjö-Torp 1:22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.

I~
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§ 145

Libbstickan 1, Hässlegården. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med
inglasat uterum.

§ 146

Tjurkö 3:41, Målen. Bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage och
eldstad. Utgår.

§ 147

Västra Nättraby 6:89, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.

§ 148

Västra Nättraby 9:61, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
och kamin.

§ 149

Övriga frågor.

§ 150 Val av ersättare till Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
§ 151

Sig n.

~

Detaljplan för del av Aspö 5:64, Karlskrona kommun. Planbesked.

Sign.
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Plats och tid

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik.
torsdagen den 16 maj 2013, klockan 08.30 - 12.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Per Löfvander (S)
Lena Tvede-Jensen (S)

Övriga närvarande ersättare

Bengt Andersson (M)
Eva Röder (FP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin, jäv § 144
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30 - 11 .55
Planarkitekt Malin Sjöstrand, kl 08.30 - 11.55
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 10.25 - 11.55

Övriga

Claes Lindell, Lantmäteriet
Planstipendiat Malin Bergman, kl 09.30-10.30
Planstipendiat Olof Eriksson, kl 09.30 - 10.30

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Arnstein Njåstad

Justerings tid och plats

Enligt överenskommelse
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Sekreterare

Paragraf 123 - 151
Marie-Louise Bescher

Ordförande

Juste rare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

~~1

Marie-Louise Bescher

Sign.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 123
Presentation av ny planarkitekt.

Malin Sjöstrand , ny planarkitekt, presenterar sig.
Ordföranden hälsade Malin Sjöstrand hjärtligt välkommen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 124
Beslut om öppet sammanträde för studerande på programmet för
Fysisk planering.

Med anledning av att Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde äger
rum i Blekinge Tekniska Högskolas lokaler på Campus Gräsvik föreslås
lärare och elever på programmet för Fysisk planering delta i
sammanträdet i studiesyfte i ärenden som berör detaljplaner.
De studerande får däremot inte närvara vid beslutstillfället.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna att lärare och elever på programmet för Fysisk planering
deltager i dagens sammanträde i ärenden som berör detaljplaner, dock ej
vid beslutstillfället.

Sign .
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DIA 2013.1869

§ 125
2013 års Planstipendium.
Ordföranden Sofia Bothorp delar ut Miljö- och byggnadsnämndens
planstipendium.
Juryn för utdelande av planstipendium har lämnat följande förslag:
10.000 kronor tilldelas Malin Bergman för sitt examensarbete
Konflikt, upplevelse och utformning: en studie om olika aktörers
föreställningar om offentliga rum.
Nomineringstext
Vilka föreställningar har olika aktörer om vad som är ett offentligt rum och
hur påverkar detta utformningen det offentliga rummet. Finns det "ett"
givet rumsligt perspektiv att utgå ifrån? Samt i nästa steg kan de konflikter
som uppstår kring utformningen av det offentliga rummet förklaras utifrån
de olika aktörernas föreställningar om vad som är det väsentliga för ett
fungerande offentligt rum? Dessa frågor analyseras utifrån projektet
station Triangeln i Malmö. Det vill säga hur ser brukarna, kommunen och
arkitekterna (planerarna) på detta offentliga rum, en station eller snarare
stationsuppgång i Malmö. Utifrån den lösning som vinner gehör och
genomförs och de konflikter som kommer i dagen under och efter
genomförandet analyseras behovet av att förstå och se hur olika rumsliga
perspektiv har olika återverkningar på hur rummet utformas och mottas.

5.000 kronor tilldelas Olof Eriksson för sitt examensarbete
Utbyggnad av Warszawas tunnelbana - studie av ny linjesträckning.
Nomineringstext
Olof Eriksson tilldelas 2013 års planpris av Karlskrona kommun för ett
ovanligt innehållsrikt kandidatarbete som behandlar en angelägen
planeringsuppgift i en av Europas huvudstäder: att knyta samman
fjärrtransportsystem med den lokala tunnelbanan genom att föreslå en
helt ny linje, som dessutom skapar underlag för en förtätning av
existerande stadsdelar. Arbetet präglas av självständighet och förmåga att
ta sig an aktuella problem i en annorlunda kontext.
forts.
Sign .
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DIA 2013.1869

§ 125 (forts)
2013 års Planstipendium.
Malin Bergman och Olof Eriksson presenterar sitt examensarbete i
samband med utdelning av planstipendiet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att utdela 2013 års planstipendium i enlighet med juryns förslag.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

DIA 2013.882

§ 126
Yttrande angående Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera
Utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd 2007-2011 och ett
reviderat förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 20132017 har nu arbetats fram.
Utvecklingsprogrammet syfte är att skapa förutsättningar för en positiv
utveckling för Karlskrona landsbygd. Det ska ske i samverkan mellan
kommunen, lokala utvecklingsgrupper, föreningar, företag, organisationer.
Länsstyrelsen och Region Blekinge.
Det övergripande målet för programmet är att genom aktiv
landsbygdsutveckling med bred samverkan, lokalt inflytande, framtidstro
och nytänkande skapa en god livsmiljö för alla som lever på landsbygden .
Inom fem år ska antalet företag öka med 10 % vilket motsvarar en ökning
med 262 stycken företag. Antalet boende ska också öka under samma
period.
Inom Utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd finns nio
prioriterade områden som är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalt inflytande
Natur- och kulturmiljöer, öppet landskap, friluftsliv
Hållbar utveckling
Näringslivsutveckling
Boende, kommunikationer och service
Skolor/utbildning
Profilering/marknadsföring
Offensiv landsbygdsutveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet berörs framför allt av de
prioriterade områdena Boende, kommunikationer och service och Offensiv
landsbygdsutveckling.
forts.
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DIA 2013.882

§ 126 (forts).
Yttrande angående Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd.

När det gäller Boende, kommun ikationer och service föreslås det i
programmet att komplettering av ny bebyggelse ska göras framför allt i
befintliga byar och samhällen för att öka underlaget för service,
kollektivtrafik och gemensamma VA-lösningar. Det föreslås även att
kommunen ska medverka till att ett anpassat boende för både yngre och
äldre ska utvecklas i de mindre orterna och att kommunen ska arbeta fram
fler LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Vidare
föreslås att det ska införas test av reguljär sjötrafik till Verkö/Sturkö och att
kommunen ställer krav på Trafikverket för att säkra ett väl fungerande
vägnät samt en utbyggnad av cykelvägar på landsbygden.
I det prioriterade området Offensiv landsbygdsutveckling föreslås att ett
målinriktat varumärkesarbete drivs i två utvalda pilotområden, nämligen
Holmsjö och Sturkö.
De föreslagna målen i Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd, för
de prioriterade områdena som berör Samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhet, stämmer väl överens med den antagna översiktsplanen,
(Översiktsplan 2030) och med det förslag till fördjupning av översiktsplanen för skärgården som finns framtaget för beslut om samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
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DIA 2013.1438

§ 127
Begäran om revision gällande 2030 Översiktsplan
Mölletorp -Augerum.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Mölletorps Byalag föreslår i ett yttrande till Kommunstyrelsen 2013-04-17:
"Sedan Karlskrona kommun fattade beslut angående tänkt bebyggelse på
fälten Mölletorp - Augerum har ett antal argument avrådande sådan
bebyggelse framkommit ...... Mölletorps Byalag anhåller om att
översiktsplanen revideras och att en bebyggelse i detta historiska
landskap undviks".

Översiktsplanen aktualitetsprövas vart fjärde år. översiktsplanen är inte
juridiskt bindande utan ska betraktas som en vägledning för efterföljande
beslut. Därför finns inget motiv att revidera översiktsplanen. För
närvarande pågår detaljplanearbetet i Mölletorp med inledande
programskede. I denna detaljplanprocess är berörda parter och
intressenter delaktiga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.

Sign.

Sign .
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DIA 2012.1180
KS 2012.130

§ 128
Medborgarförslag. Reservatsbildning Karlskrona Ek-landskap.

Arbetet med att skydda de värdefullaste områdena i den s k ekologiska
ryggradet är ett angeläget arbete som har påbörjats.
Arbetet är omfattande och kommer att ta relativt lång tid för genomförande
i sin helhet. För närvarande arbetar vi med två områden,
Lorentsberg/Skönstavik samt Slottsbackarna, som beräknas vara klara
under 2013 - 2014.
Utöver arbetet med det formella skyddet så pågår framtagandet av en
beskrivning av de ingående kärnområdena i den ekologiska ryggraden för
Karlskrona tätort, de områden som uppräknas i medborgarförslaget.
Detta arbete görs för att medvetandegöra beslutsfattare på förvaltningar
och nämnder om de värden som finns i tätortens naturområden .
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget härmed besvarat.

Sig n.
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Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
Akten

DIA 2012.3795
KS 2012.282

§ 129
Medborgarförslag. Sammanbinda f d oljehamnen Hattholmen och
Ö Hamngatan med en gång- och cykelbro som ett segelfartyg.

Förslagsställarens ambitioner att bygg en gång- och cykelbro som
sammanbinder Hattholmen med Östra Hamngatan, utformad som ett
segelfartyg för att på så sätt få en fin entre till centrum. Att binda samman
Karlskronas centrala delar med Hattholmen kommer att ge flera fördelar
samtidigt som det kan skapa en siluett med anknytning till vårt världsarv
och skeppsbyggartradition. Finns en öppningsbar lösning kan segelbåtar
även fortsättningsvis finnas i den inre hamnen. Annars kan dessa med
fördel få en placering i en hamnanläggning utanför Preem med vågbrytare
fram Saltsjöbadsvägen och Hattholmen. Bron skulle kunna finansieras i
samband med etablering av bostäder och annan verksamhet i nuvarande
Handelshamnen - Hattholmen. Bron skulle, förutom att binda ihop nya
verksamheter i Handelshamnen och Hattholmen också innebära att de
som bor i centrum får bättre tillgång till grönområden på Bryggareberget
och Wämöparken samt att vi som bor utanför får en trevligare väg till
centrum.
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med om att förslaget är intressant.
En bro skulle förutom att öka kopplingen mellan Trossö och Hattholmen
även öka kopplingen mellan Trossö och Pantarholmen via kv Muddret. En
utveckling av områdena kv Muddret och Hattholmen föreslås i
kommunens översiktsplan från 2010. En gång- och cykel bro finns med i
kommunens planering och detaljutformas i samband med planeringen för
Hattholmen.
Medborgarförslaget har samråtts med Tekniska förvaltningen .
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget härmed besvarat.

Sign .

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 130
Information om regler och vägledning om fristående skyltar,
varuexponering och utsmyckning.

Förvaltningschef Hans Juhlin informerar i ärendet.
Karlskrona stad ska utvecklas så att den blir attraktiv för alla. Gator och
torg är allmän/offentlig plats och tillhör alla som bor och vistas i staden.
Skyltar och varuexponering är en del av gaturummet och ska utformas för
att passa in på bästa sätt. Det innebär att fristående skyltar på mark samt
varuexponering inte får hindra framkomligheten för personer med
funktionsnedsättning , riskera trafiksäkerheten eller utgöra fara .
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och
Handikappförvaltningen har i samarbete med polisen och Karlskrona City
utformat regler för fristående skyltar, varuexponering och utsmyckning.

Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 131
Information om VA-planen.

Planchef Ola Swärdh informerar i ärendet.
GIS-analysen utgår från:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enskilda bostadsfastigheter.
Närhet till ytvatten.
Befolkningstäthet.
Jordartskartor.
Grundvattenströmningar.
Vattenskyddsområden.
Recipienters tålighet.
Badplatser m m, samt
Att alla avlopp uppfyller myndighetskrav.

En prioriterad lista redovisas.
VA-planen beräknas antas vid årsskiftet 2013.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign .

~
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 132
Information om Fördjupning av Översiktsplan för skärgården.

Planchef Ola Swärdh informerar om i ärendet.
Ledord för skärgårdsplaneringen är:
•
•
•
•
•
•
•

Levande skärgård.
Rikt näringsliv.
Utveckla båtliv och turism.
Naturskön skärgård.
Förbättrad kollektivtrafik.
Effektiv infrastruktur.
Attraktiva skärgårdssamhällen.

Arbetet sker i en bred förankring.
Slutet av september 2013 avslutas samrådet och i februari 2014 beräknas
utställning ske.
Fördjupning av Översiktsplan för skärgården beräknas antas i juni 2014.

Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 133
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sig n.

I !MV I
Sigo

S90
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-04-11.

1. Hasslö 2:82, Hasslö. Bygglov för nybyggnad av bensinservice
med restaurang och minilivs.

§ 89

2. Karlskrona 5: 10, Sunnavägen. Bygglov för uppsättande av skylt.

§ 90

3. Nämndens lista inför sammanträdet 18 april 2011.

§ 91

4. Övriga frågor/Information.

§ 92

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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Sammanträdesdatum

16maj2013
Sammanträdesprotokoll

§ 134
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.

~
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§ 135
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen i Skåne län. Beslut 2013-03-28. Tillstånd enligt
miljöbalken till verksamhet för produktion av rengörings- och
underhållsprodukter, kod 24.110.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-03. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för
fotvårdsverksamhet.
3. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2013-04-04.
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Sandhamn 5:4 i Karlskrona kommun; nu fråga om överlämnande till
regeringen för prövning.
4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2013-04-03.
Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Porsgöl 1:23 i Karlskrona
kommun; nu fråga om överlämnande till regeringen för prövning.
5. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2013-04-03.
Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Hallersboda 1 :2 i Karlskrona
kommun; nu fråga om överlämnande till regeringen för prövning.
6. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2013-04-03.
Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Signemåla 3:1 i Karlskrona
kommun ; nu fråga om överlämnande till regeringen för prövning.
7. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2013-04-03.
Bygglov för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Söremåla 1:2 i
Karlskrona kommun; nu fråga om överlämnande till regeringen för
prövning.
8. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 201 3-04-03.
Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Söremåla 3:14 i Karlskrona
kommun; nu fråga om överlämnande till regeringen för prövning.
9. Kommunfullmäktige 2013-03-21 § 39. Ny inköps- och
upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern, samt riktlinjer för
inköp och upphandling .

Sign.

Sign .
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10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-02. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fem stycken fritidshus, tre bryggor och en
anslutningsväg på fastigheten Holmsjö 1 :161 i Karlskrona kommun.
11 . Kommunfullmäktige 2013-03-21 § 29. Avsägelse av kommunala
uppdrag.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-02. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nya fönster i fasad
respektive fönsterbyte i fritidshus på fastigheten Stenshamn 1:7,
Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-02. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut angående uppförande av
ekonomibyggnad på fastigheten Verstorp 2:19 i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-27. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Aspö 5:312, Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-27. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av
balkong/altan på fastigheten Pilen 3, Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-07. Gällande tillstånd till
ändring av byggnadsminnet Köpmannagården, fastigheten Kristianopel
10:14, Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-04-08. Tillstånd för fångst av
fladdermöss i naturskyddade områden i Blekinge län.
18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-09. Bidrag till
kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet
Hubendickska huset på fastigheten Sheldon 5, Karlskrona kommun.
19.Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-17. Anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken för anläggning av
reservvattenintag på fastigheten Marielund 3:2, Karlskrona kommun.
20. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-04-17. Mål nr M
2503-12. Strandskyddsdispens och tomtavgränsning.
21 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-16. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om att lämna negativt förhandsbesked
för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Aspö 3:28 i Karlskrona
kommun .

Sign.

Sign.
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22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-10. Beslut om statligt
bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Tvings friskvård och
motionsområde".

Sig n.

~
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PLAN 2012.2439

§ 136
Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 4:10 på Trossö.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljöchef Robert Johannesson redogör för miljöavdelningens synpunkter.
Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 4: 10 på Trossö har varit
föremål för samråd. Under samrådstiden, 8 mars 2013 till den 5 april 2013
har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun ,
stadsbiblioteket och på Karlskrona kommuns webbplats,
www.karlskrona.se/detaljplaner. Samrådet har annonserats i lokalpressen
fredagen den 5 april 2013.
Ärendet har bedrivits med enkelt planförfarande.
Detaljplanen syftar till att medge en annan användning av fastigheten . En
användning för centrum, skola över grundskolenivå samt elevbostäder och
studentbostäder anges.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2012 § 295 att
inleda planläggningsarbete för Fängelset 4. Anläggningen användes som
fängelse fram till år 2010 och har därefter stått tom.
Planområdet ligger på norra Trossö intill infartsleden. Det avgränsas i
söder av Spårgatan, i öster av Norra Smedjegatan, i norr av
Skeppsbrokajen och i väster av parkområde som utgör sidoområde till
Österleden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att anta detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 4: 10 på
Trossö, upprättad 2013-02-20, planbeskrivningen kompletterad
2013-04-29, samt
2. att anta ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Sign .
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PLAN 2013.01

Sökanden
Akten

§ 137
Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby. Begäran om planbesked.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av del av Mo 3:1 kom in till
Miljö- och byggnadsnämnden den 20 december 2012. Syftet med begäran
är att ge möjlighet till flerbostadshusbebyggelse. Området avgränsas i
öster av Mostigen, i norr av villabebyggelse samt i väster och söder av
naturområde med bokskog.
Området utgörs till största delen av ett höjdparti med berg och till mindre
del av bokskog belägen på en cirka åtta meter lägre nivå, även detta
område på grund mark med block och berg i dagen. På höjdpartiet växer
tall och ek. Området är ett välbesökt närströvområde mitt i Rödeby.
Gällande detaljplan, som vann laga kraft den 15 februari 1940, anger
allmänt ändamål. Byggnad får uppföras till en höjd på 10,8 meter.
Önskemålet är en byggnad med en höjd på 13,4 meter i fyra våningar.
Kvartersgränsen ligger i den lägre belägna bokskogen och har inget stöd i
topografi eller vegetation. Kvarterets avgränsning mot väster behöver
studeras och om lämpligt anpassas till naturförutsättningarna.
Förslaget har stöd i gällande översiktsplan. Området ligger 100 meter från
torget i Rödeby centrum och har god tillgång till offentlig och kommersiell
service. Arbetet med detaljplanen avses att inledas med enkelt
planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att inleda planläggningsarbete för del av Mo 3: 1. Detaljplanen bedöms
vara antagen före den 31 december 2013.
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PLAN 2012.775

§ 138
Planprogram för Mölletorp 6:13 m fl, Karlskrona kommun.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2012 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planläggningsarbete
för Mölletorp 6:13 m fl samt att planarbetet inleds med ett planprogram.
Programområdet ligger utmed Augerumsvägen och avgränsas av Västra
Gärdesvägen/Östra Augerumsvägen i norr och sträcker sig söderut mot
bostadsområdet Spandelstorp. Väster om området ligger bostadsområdet
Västra Gärde och i öster avgränsas området av Lyckebyån. Inom området
finns äldre gårdsbebyggelse.
Syftet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med varierande
bostadsformer i en attraktiv boendemiljö med närhet till befintlig
infrastruktur, service samt natur. Bostäderna avses ges en samordnad
utformning och placering. Östra sidan om Augerumsvägen föreslås inte
bebyggas utan landskapet ska här fortsättningsvis hållas öppet mot
Lyckebyån. Förslaget beräknas totalt inrymma cirka 250 nya bostäder.
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att låta program för Mölletorp 6:13 m fl , bli föremål för programsamråd ,
samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.

Sig n.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Kommunledningsförvaltningen,
Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

Sammanträdesdatum

16 maj 2013

25

Sammanträdesprotokoll

PLAN 2004.4 785

§ 139
Spandelstorp etapp I och Spandelstorp etapp Il. Avskrivning av
planuppdrag.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2004-12-08 § 427 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Spandelstorp etapp I och Spandelstorp etapp Il. De båda områdena
var utpekade i kommunens tidigare översiktsplan, antagen 2002.
Inriktningen i planuppdraget för Spandelstorp I och Spandelstorp Il var
villatomter, totalt cirka 50 tomter i de båda områdena. I kommunens
nuvarande översiktsplan är det norra området utpekat, benämnt som
Mölletorps by, där inriktningen är en mer varierad bebyggelse med radhus
och flerbostadshus tillsammans med villatomter.
Med hänvisning till ändrade förutsättningar bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är aktuell. Kommunledningsförvaltningens Mark- och exploateringsavdelning är överens om att
förutsättningarna är ändrade och samtycker till att planuppdraget avskrivs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att planarbetet avbryts
och avskrivs.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Spandelstorp etapp I och Spandelstorp etapp Il avbryts
och avskrivs.
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MMM 2013.1315

§ 140
Yttrande till Naturvårdsverket över underlag för miljökonsekvensbeskrivning av Nord Stream AGs utbyggnadsprojekt.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Nord Stream AG planerar att anlägga en eller två nya rörledningar genom
Östersjön för transport av naturgas mellan Ryssland och Tyskland .
Företaget har tidigare anlagt två gasledningar som nu är i drift.
Sträckningen av de nya ledningarna planeras till stora delar vara parallell
med de befintliga ledningarna.
För byggnaden av ledningen krävs, för den del av ledningen som berör
Sverige, tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och
kontinentalsockellagen. För dessa prövningar ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.
Naturvårdsverket bereder nämnden tillfälle att lämna synpunkter på vad
en MKB för projektet bör innehålla.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Nord Stream AGs projekt är mycket omfattande och kommer att beröra ett
antal länder och medföra miljöpåverkan på många olika sätt. Ledningen
kommer dock att förläggas mycket långt från den svenska kusten och
någon direkt påverkan som skulle kunna märkas i Karlskrona kommun,
kommer knappas att uppkomma. Möjligen kommer mellanlagring och
utskeppning av rör att ske från kommunen; så skedde vid anläggandet av
de två befintliga rörledningarna. En sådan verksamhet kommer i så fall att
tillfälligt medföra miljökonsekvenser i kommunen . Man kan också tänka sig
att projektet skulle kunna orsaka en fartygsolycka med oljeutsläpp som
följd , och att ett sådant utsläpp skulle kunna få konsekvenser för miljön i
kommunen. För kommunens del är det därför angeläget att dessa två
aspekter belyses i MKBn.
forts.

Sign.
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MMM 2013.1315

§ 140 (forts).
Yttrande till Naturvårdsverket över underlag för miljökonsekvensbeskrivning av Nord Stream AGs utbyggnadsprojekt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna följande synpunkter på en kommande MKB för Nord Stream
AGs utbyggnadsprojekt:

För Karlskrona kommun är det viktigt att MKBn belyser konsekvenserna
av s k följdföretag som är nödvändiga för projektets genomförande och
som skulle kunna beröra kommunen, samt att riskerna för och
konsekvenserna av olyckor till följd av anläggandet och driften av
rörledningarna redovisas.

Sign.

Sign.
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BYGG 2012.523

§ 141
Aspö 6:123, Aspö. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage.
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse.
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför
detaljplanerat område omfattar handläggningen även
lokaliseringsprövning.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
för nybyggnad av tre enbostadshus på platsen i beslut 2010-03-11 § 83.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de
förutsättningar som låg till grund för detta har inte förändrats .
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på 102,6 kvm samt installation av
eldstad. Nybyggnad av gäststuga/förråd på 43,2 kvm. Uppförande av
plank, höjd 1,8 meter mellan gäststuga och fritidshus samt från gäststuga
10,8 meter mot grannfastigheten Aspö 6: 125.
Försvarsmakten har 2012-03-20 yttrat sig över ansökan, och har inget att
erinra.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts
tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. Ägare av
Aspö 6:122, Aspö 6:125, Aspö 6:54, Aspö 6:115, Aspö 4:305 samt
Aspö 4:71 har bedömts vara berörda.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja byggnadslov för nybyggnad av fritidshus , gäststuga/förråd,
uppförande av plank samt installation av eldstad enligt plan- och
bygglagens 9 kap 31 §,
forts.
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BYGG 2012.523

§ 141 (forts).
Aspö 6:123, Aspö. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage.

2. att avgiften för bygglovet är 29 904 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige, samt
3. att kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs
i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni
lämpligen nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas.

Byggnadsinspektör Micael Sandberg , telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadens färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 705 ska föreligga före
byggstart, vilket ombesörjes av sökanden.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygg lagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Faktura fö r bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2013.373

§ 142
Fridlevstad 3:7, Fridlevstad. Bygglov för tillbyggnad av inglasat
uterum i enbostadshus.

Fastigheten är belägen inom detaljplanerad område, detaljplan F 32, laga
kraft den 16 september 1971. Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad
inte uppta större areal än 150 kvm samt uthus eller annan gårdsbyggnad
inte större areal än 40 kvm.
Befintligt enbostadshus uppgår till 182 kvm. Ansökan avser tillbyggnad av
enbostadshus med ett uterum om 14,4 kvm. En avvikelse som gällande
detaljplan för större byggnadsyta än vad planen medger med 30,6 %.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning, så att den inte kan anses som liten och förenlig med
detaljplanens syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Sökandes yttrande inkom
2013-03-19.
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade ärendet till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-04-18, § 109 för hörande av
grannar.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagens 9 kap 25 §.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag .

Carl-Göran Svensson (M) och Eva Öhman (S) yrkar på bifall till bygglov
med motivering att avvikelsen anses som liten och förenlig med planens
syfte.
forts.
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BYGG 2013.373

§ 142 (forts).
Fridlevstad 3:7, Fridlevstad. Bygglov för tillbyggnad av inglasat
uterum i enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum
enligt plan- och bygglagens 9 kap 31 b §. Tillbyggnaden är en avvikelse
gentemot gällande detaljplan. Awikelsen anses som liten och förenlig
med planens syfte,
2. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap
23 § plan- och bygg lagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte
i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer Miljö- och
byggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs, samt
3. att avgift för bygglovet är 7 048 kronor, i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige

Upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap 4 § plan- och bygglagen.

Intyg från byggherren ska lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen att
kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med
beviljat bygglov.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen).
Faktura för avslagsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2013.87

§ 143
Hector 46, Trossö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Fastigheten är belägen inom detaljplanerad område.
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ett växthus på 10,5 kvm.
Då växthuset'görs som en tillbyggnad direkt till huvudbyggnaden räknas
det formellt som en del av huvudbyggnaden och inte som ett uthus.
Uterummet placeras på vad som i detaljplanen är markerat som mark som
endast får bebyggas med uthus, vilket innebär att placeringen är
planstridig. Växthuset placeras i tomtgräns till fastigheten Hector 45.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § skall ansökningar om bygglov
ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen. För
trädgårdarna anger detaljplanen att marken endast får bebyggas med
uthus till en högsta byggnadshöjd av 3,0 meter samt enkla skärmtak. Två
uthus får sammanbyggas i gemensam fastighetsgräns.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning, att den inte kan anses som en liten awikelse förenlig med
planens syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Sökandes yttrande inkom den
17 februari 2013.
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade ärendet för hörande av
grannar den 21 mars 2013, § 83.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagens 9 kap 25 §. Yttrandena ska vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 12 april 2013. Några yttranden har inte
inkommit till förvaltningen .
forts.
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BYGG 2013.87

§ 143 (forts).
Hector 46, Trossö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag .

Carl-Göran Svensson (M) och Eva Öhman (S) yrkar på bifall till bygglov
med motivering att avvikelsen anses som liten och förenlig med planens
syfte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus enligt plan- och
bygglagens 9 kap 31 §.Tillbyggnaden är en awikelse gentemot gällande
detaljplan. Awikelsen anses som liten och förenlig med planens syfte,
2. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap
23 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte
i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer Miljö- och
byggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs, samt
3. att avgift för bygglovet är 5 019 kronor, i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap 4 § plan- och bygglagen. Intyg från byggherren ska lämnas in till
Samhällsbyggnadsförvaltningen att kontrollplanen har följts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen).
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2011.2140

§ 144
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 kap 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 bland annat att det ska prövas
om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras
tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 kap om
skydd av riksintressen. Platsen omfattas av riksintresse för naturvård,
riksintresse för friluftsliv och riksintresse för kulturmiljö. Området är även
särskilt ekologiskt känsligt.
Ansökan gäller tre tomter med enbostadshus i en våning. En ny tillfartsväg
för de tre tomterna ansluter till Torhamnsvägen. Avloppsförsörjning sker
med ny enskild anläggning.
Platsen är belägen längs Torhamnsvägens östra sida, norr om
Hallaslättlyckan . Vid besök på platsen, den 9 mars 2012, kunde
konstateras att platsen för de tre tomterna är en platå, cirka fyra meter
ovanför Torhamnsvägen. Marken består av hällmark med enstaka mindre
enar. Området är i övrigt mycket bergigt och kuperat.
forts.
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BYGG 2011 .2140

§ 144 (forts).
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
en bostadshus.
Bedömningen är att det krävs stora ingrepp i naturen och extraordinära
åtgärder för att göra platsen byggbar. En byggnation på platsen är inte en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-05-10 § 181 att
återremittera ärendet för hörande av grannar. Trafikverket lämnade
yttrande om att det behövdes en bullerberäkning för att säkerställa att
bullernivåerna från väg 748 inte översteg gällande riktvärden. Sökanden
har kompletterat handlingarna med en bullerberäkning och Trafikverket
har tagit del av den. Bullernivåerna medförde att byggnaden på tomt tre
har justerats och flyttats längre österut.
Den kompletterande bullerberäkningen och justeringen av ansökan
påverkar inte förvaltningens tidigare bedömning om att det krävs stora
ingrepp i naturen och extraordinära åtgärder för att göra platsen byggbar.
En byggnation på platsen är inte en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelse.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte är
lämpad för ändamålet enligt vad som sägs i plan- och bygglagens 2 kap.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
På grund av jäv deltar ej förvaltningschef Hans Juhlin i detta ärende.

Sign.

Sign.
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Sökanden
Akten

BYGG 2013.542

§ 145
Libbstickan 1, Hässlegården. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med inglasat uterum.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att åtterremittera ärendet för hörande av grannar.

Sig n.

Sign.
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BYGG 2011.2910

§ 146
Tjurkö 3:41, Målen. Bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage
och eldstad.

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har besökt platsen
2013-05-06.
Ärendet utgår för ytterligare bedömning av tjänsteman.

Sig n.
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BYGG 2013.76

Sökanden
Grannar
Akten

§ 147
Västra Nättraby 6:89, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
kontors hus.

Fastigheten är belägen inom detaljplanerad områden, detaljplan 474 med
laga kraft 1990-06-13.
Enligt gällande detaljplan är tillåten markanvändning motelländamål. Det
markområde som idag är uppdelat i de två fastigheterna Västra Nättraby
6:89 och Västra Nättraby 6:95 får enligt detaljplanen bebyggas med
sammanlagt högst 4 70 kvm bruttoarea. Denna bruttoarea får fördelas på
båda fastigheterna i förhållande till deras storlek, varvid tillåten
byggnadsarea för Västra Nättraby 6:89 blir 125,8 kvm.
Befintlig byggnad på fastigheten Västra Nättraby 6:89 uppgår till 112 kvm.
Ansökan avser tillbyggnad av kontorshus med 84,6 kvm. Totalt 196,6 kvm.
Detta innebär ett överskridande av tillåten byggnadsarea med 56,5 %.
Dessutom awiker användningen kontor från tillåten användning, motelländamål.
Bygglov har tidigare medgivits för nybyggnad av försäljningslokal
/restaurang samt nybyggnad av industri med kontor på de båda
fastigheterna varför den tillåtna användningen "motell" får anses sakna
aktualitet i detta fall.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning, att den inte kan anses som liten och förenlig med
detaljplanens syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Sökandens yttrande inkom
2013-04-01.

forts.
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BYGG 2013. 76

§ 147 (forts).
Västra Nättraby 6:89, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
kontorshus.

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade ärendet till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-04-18 § 119 för hörande av grannar.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagens 9 kap 25 §.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.

Carl-Göran Svensson (M) och Eva Öhman (S) yrkar på bifall till bygglov
med motivering att planen är inaktuell.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att bevilja bygglov för tillbyggnad av kontorshus enligt plan och
bygglagens 9 kap 31 b §.Tillbyggnaden är en awikelse gentemot
gällande detaljplan, samt
2. att avgiften för bygglovet är 19 437 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs
i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni
lämpligen nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas.

Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygglagen.
forts .
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BYGG 2013.76

§ 147 (forts).
Västra Nättraby 6:89, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
kontors hus.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen).
Faktura för avslagsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sign.
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BYGG 2013.1111

§ 148
Västra Nättraby 9:61, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus och kamin.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att åtterremittera ärendet för hörande av grannar.

Sign.

Sign .
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§ 149
Övriga frågor/Information
Tack
Ledamot Lars Karlsson (C) tackar för blombuketten från Miljö- och
byggnadsnämnden.
Tidningsartikel.
Bekämpningsmedel spridda på jordbruksmark nära Lyckebyån.
Lena Tvede-Jensen (S) vill ha information om en tidningsartikel som
handlade om bekämpningsmedel kring jordbruksmark.
Miljöchef Robert Johannesson redogör för ärendet.
1:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) lämnar mötet vid
informationen.

Sign .

Sign.
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Julia Johansson
SamhällsbyggnadsföNaltningen
KommunledningsföNaltningen

§ 150
Val av ersättare till Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

Till ersättare i Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
ordföranden Sofia Bothorp (MP): Julia Johansson (C).

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till ersättare utse Julia Johansson (C) i Miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott.

Sign.
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PLAN 2013.1 298

§ 151
Planbesked. Detaljplan för del av Aspö 5:64, Karlskrona kommun ,
Blekinge län.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av del av Aspö 5:64 kom in
till Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-12.
Syftet med begäran är att möjliggöra en utveckling av befintlig
vänthallsbyggnad vid färjelägret på Aspö. För att möjliggöra att byggnaden
upplåts med tomträtt behöver gällande detaljplan ändras från allmän
platsmark till kvartersmark.
I gällande detaljplan anges aktuellt område som allmän platsmark, torg.
Parkering tillåts och kiosk, servering, vänthall, toaletter, personalutrymmen
och liknande får uppföras i begränsad omfattning. Gällande detaljplan har
genomförandetid.
Planområdet är beläget på Aspö och gränsar till Aspö 5:946, 5: 295 och
5:288 samt Aspö S. I pågående arbete med fördjupning av
översiktsplanen för skärgården föreslås området utvecklas med
verksamheter och besöksnäring.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbete för del av Aspö 5:64, samt
2. att ärendet bedrivis med enkelt planförfarande.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
13 juni 2013.

§ 160

Presentation av nya medarbetare.

§ 161

Delårsrapport per april 2013 och personalnyckeltal.

§ 162

Remissvar angående Cykelstrategi 2030.

§ 163

Information. Visionen Karlskrona2030 - Kontinuerligt förbättringsarbete .

§ 164

Information. Miljösituationen i Östersjön. Utgår

§ 165

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 166

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 167 Meddelanden.
§ 168

Detaljplan för del av Verkö 3:27. Begäran om planbesked . Utgår

§ 169

Begäran om uppdrag för Områdesbestämmelser för Östra skärgården och
Torhamn. Utgår.

§ 170 Förslag till samråd för VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för Karlskrona
kommun.

§ 171

Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten Klakebäck 1:31.

§ 172

Frändatorp 25:28, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 173 Hasslö 1:152, Hasslö. Förhandsbesked för tilltänkt avstyckning för
parkeringsplats/garage. Utgår
§ 174

Hasslö 4:229, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus.

§ 175

Hålan 18: 120, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 176

Lösen 3:40, Knipehall. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 177 Senoren 3:3, Senoren . Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
§ 178 Sjuhalla 1:23, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
§ 179

Karlskrona 5:24, Centrum. Bygglov för utökande av tillfart och parkeringsplats.

§ 180 Övriga frågor/Information.
§ 181
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 13 juni 2013, klockan 08.30 - 11.35

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S), kl 08.30-11 .20
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S), kl 09.45-11.35
Anna Ottosson (M), kl 08.30-10.40, jäv§ 168
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S), kl 08.30-09.45, 11.20-11 .35
Marcus Degerskär (S), jäv § 168
Bengt Andersson (M)
Eva Röder (FP), kl 10.40-11.35, jäv§ 178

Övriga närvarande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Per Löfvander (S), kl 09.45-11.20
Eva Röder (FP), kl 08.30-10.40
lngmarie Söderblom (MP)

Utses att justera

Sign.

~

Tjänstemän

Planchef Ola Swärdh
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Kommunekolog Anders Klar
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30-10.55
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 08.30-10.55
Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30-09.20
Projektingenjör Ida Löndahl, Tekniska förvaltningen ,
kl 08.30-09.20
Administratör Annica Jangeborn, kl 08.30-10.55
Planarkitekt Malin Nilsson, kl 08.30-10.55
Praktikant Emma Gren, kl 08.30-10.55

Övriga

Claes Lindell, Lantmäteriet, kl 08.30-09.45

Sekreterare

Marie-Louise Bescher
Stefan Lundin
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Justerings tid och plats

Sekreterare

Paragraf 160 - 181

Ordförande

Justerare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

Maiu\Gl~~~WWJI

Marie-Louise Bescher

Sign.

v

i<ö

juni 2013,
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§ 160
Presentation av nya medarbetare.

En presentation görs av tre nya medarbetare på Samhällsbyggnadsförvaltningen och dessa är:
Annica Jangeborn, administrativa avdelningen
Malin Nilsson, planavdelningen
Emma Gren, planavdelningen
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna.
Informationen tas till dagens protokoll.

Sign .
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

DIA 2013.1410

§ 161
Delårsrapport per april 2013 och personalnyckeltal.
Controller Ann-Christin Östbergh föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta delårsbokslut per 30 april 2013 samt lämna en prognos för helår
2013.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska resultat för perioden
1 januari - 30 april 2013 uppgår till +1,6 Mkr, och den prognostiserade
budgetavvikelsen för helåret 2013 beräknas till +0,3 Mkr.
I tusentals kronor
Verksamhet

Miljö- och
b_y_gg_nadsnämnden
Nämndadministration
Förvaltnif!9_slednin_g_
Planavdelning_
B.l9,9Jovavdelnin_g_
Mi.!l_öavdelnin_g_en
Reserv

Totalt:

Buclg_et

B ud_g_et

Utfall

Avvikelse

2013

Jan·~·13

Jan-a_E!'-13

Jan-a_E!'-13

Pro_g_nos
Helår
2013

0,0
806,5
560,4
496,2
3 233,3
815,8
4 371 ,8
100,0

265,9
192,4
124,3
1 329,7
427,0
3 787,1
0,0

182,3
197,5
295,4
710,8
-702,0
3 782,5
0,0

83,6
-5,1
-171 ,1
618,9
1 129,0
4,6
0,0

806,5
560,4
496,2
3 233,3
515,8
4 371,8
100,0

0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0

10 384,0

6126,4

4466,5

1 659,9

10 084,0

300,0

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att godkänna delårsrapporten per 2013-04-30 med helårsprognos,
samt
2. att överlämna delårsrapporten per 2013-04-30 till revisionen.

Sign.
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Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

DIA 2013.1957

§ 162
Remissvar angående Cykelstrategi 2030.
Projektingenjör Ida Löndahl, Tekniska förvaltningen informerar om
Cykelstrategi 2030.
Karlskrona kommuns cykelstrategi ska bidra till att utveckla och förbättra
Karlskrona som cykelkommun. Cykeln är viktig i den framtida
samhällsutvecklingen, den är miljövänlig, tyst och tar liten plats.
Visionen för det kommande arbetet med cykling är att år 2030 ska cykeln,
tillsammans med gång- och kollektivtrafiken vara det självklara
transportvalet i Karlskrona. De gena och välskötta cykelvägarna gör det
enklare för alla att cykla. Cykelstrategins mål är att öka antalet cykelresor
och få fler att tycka att Karlskrona är en bra cykelkommun samt minska
risken att cyklister skadas i trafiken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram en
cykelstrategi för Karlskrona kommun och har inget att erinra mot förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att översända tjänsteyttrandet till Tekniska förvaltningen som sitt eget.

Sign.

I

Sig{?}

Is,,
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 163
Information. Visionen Karlskrona2030 - Kontinuerligt
förbättri ngsarbete.

Utvecklingschef Tina Tidhammar informerar om arbetet i att uppnå
visionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fokusområden inom Karlskrona2030 är
•
•
•
•
•

Attraktiv livsmiljö
Snabba kommunikationer
Utbildning och kunskap
Upplevelsernas Karlskrona
Näringslivets Karlskrona

Miljö- och byggnadsnämnden riktar ett stort tack till förvaltningen för det
fina arbete som görs.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.

IS
O)_

ISigo.
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Information. Miljösituationen i Östersjön.
Ärendet utgår.

Sign.
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§ 165
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sig n.

9

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-05-06.

1. Nämndens lista inför sammanträdet 16 maj 2013.

§ 121

2. Övriga frågor/Information.

§ 122

~KARLSKRONA
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13 juni 2013
Sammanträdesprotokoll

§ 166
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign .

~
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§ 167
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-23. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jämjö-Torp 1:15 i
Karlskrona kommun.
2. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2013-04-23.
Rivning av skorsten på fastigheten Jungmannen 4 i Karlskrona
kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-25. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om att inte vidta någon åtgärd
angående utbyggnad av brygga på fastigheten Verkö 3:32, samt
utplacering av stenblock och plantering av växter på Verkö 3:1 ,
Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-26. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet
på fastigheten Olsäng 16:1 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Skåne. Beslut 2013-04-25. Tillstånd enligt miljöbalken till
övnings- och skjutfält samt skjutbana.
6. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-05-03. Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Mölletorp 5:1 i Karlskrona kommun, Blekinge län .
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-03. Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet
Lindströmska gården på fastigheten Trolle 4, Karlskrona kommun .
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-03. Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet
Hollströmska magasinet på fastigheten Hästkvarnen 7, Karlskrona
kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 201 3-05-06. Tillstånd till transport
av avfall. Tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och
avfall som inte är farligt avfall. Tillståndet gäller till den 201 8-05-06.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-02. Beslut om avskrivning
av ärendet gällande omprövning av Aura Light lnternational AB:s
klassning om farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Sign.
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11 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-23. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jämjö-Torp 1: 15 i
Karlskrona kommun.
12. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Slutligt beslut 2013-05-08.
Mål nr P 595-13. Bygglov för skjuthall på fastigheten Ekeryd 1:23,
Karlskrona kommun ; nu fråga om awisning.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-04-22. Beslut om tillstånd för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten lnlängan S:1 i Karlskrona
kommun.
14. Kommunfullmäktige 2013-04-25 § 52. Balansförteckning över
obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2013.
15. Kommunfullmäktige 2013-04-25 § 50. Förslag till ändring i
ändamålsparagrafen, förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge.
16. Kommunfullmäktige 2013-04-25 § 49. Ändring av reglemente och
delegationsordning avseende ansvar för ärenden enligt "Lagen om
brandfarliga och explosiva varor''.
17. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-05-10.
Tillsynsavgift för verksamhet på fastigheten Gredeby 9: 1 i Karlskrona
kommun.
18. Kommunstyrelsen 2013-05-07 § 112. Remiss avseende
Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att bibehålla och nyttja
befintliga övnings-s, skjutfält och skjutbanor på fastigheten Bollö 1: 1
och Jollö 3: 1.
19. Kommunstyrelsen 2013-05-07 § 113. Remiss avseende
Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att bibehålla och nyttja
befintliga övnings-, skjutfält och skjutbanor på fastigheterna Tjurkö
1:21 , 7:18, 7:19, 9:5, 9:6, 9:7, 9:8, 9:9, 9:23 och 10:1.
20. Kommunstyrelsen 2013-05-07 § 122. Uppdrag att ta fram förslag om
nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en resultatförbättring redan år
201 3.
21. Regeringen, Socialdepartementet. Regeringsbeslut IV:2. Överklagande
i fråga om bygglov på Tjurkö 8:30, Karlskrona kommun.
22. Regeringen, Socialdepartementet. Regeringsbeslut IV:3. Överklagande
i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende
Hasslö 1:152, Karlskrona kommun.
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23. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2013-05-16 .
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus; nu fråga om
överlämnande till regeringen för prövning.
24. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-05-20.
Föreläggande om försiktighetsmått för modellflygverksamhet.
25. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-05-21 . Bygglov
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Storskraken 12 i
Karlskrona kommun.
26. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-05-24. Yttrande angående
tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning på landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ronneby kommun.
27. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-05-24. Yttrande över
Karlshamns översiktsplan.

Sign. ~
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PLAN 2013.1166

§ 168
Detaljplan för del av Verkö 3:27, Karlskrona kommun. Begäran om
planbesked.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att ärendet utgår,

2. att uppdra till ordföranden att fatta beslut om planbesked efter
överläggningar, samt
3. att detaljplanen bedöms vara antagen före den 30 juni 2014.

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) och Marcus Degerskär (S)
i beredning och beslut i detta ärende.

Sign.
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PLAN 2013.1846

§ 169
Begäran om uppdrag för Områdesbestämmelser för Östra skärgården
och Torhamn.
Ärendet utgår och kommer att behandlas på Miljö- och
byggnadsnämndens möte den 22 augusti 2013.

ISig&

ISigo
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PLAN 2013.2144

§ 170
Förslag till samråd för VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för
Karlskrona kommun.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden har tillsammans med Tekniska nämnden
meddelat ett gemensamt uppdrag till sina förvaltningar att arbeta fram en
VA-plan för Karlskrona kommun. Detta arbete påbörjades sommaren 2012,
och beräknas fortgå till halvårsskiftet 2014. För att genomföra uppdraget
har externt konsultstöd upphandlats.
Det är ett uttalat syfte att VA-planen ska framarbetas parallellt och
samordnat med det pågående arbetet med en fördjupning av
översiktsplanen för skärgården. Den samlade VA-planen avses därför
remisshanteras i samband med att Fördjupad Översiktsplanen ställs ut för
allmän granskning under kvartal 1 2014, så att de sedan också kan antas i
nära anslutning till varandra. Då Fördjupad Översiktsplan Skärgård under
sommaren 2013 är föremål för samråd, med ett stort fokus på
medborgardialog och lokalt inflytande, har det dock bedömts önskvärt att
samtidigt kunna diskutera utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. En
särskild, mer kortfattad version har därför tagits fram för att samrådas
samtidigt med Fördjupad Översiktsplanen. Samrådsversionen har särskilt
fokuserats på att belysa just utbyggnaden av allmänt VA, men hanterar
inte hela det övriga spektrat av VA-planen. På så vis kan de mest
intressanta frågorna diskuteras, med ett överskådligt material utan att för
den skull föregripa det mer övergripande arbetet med hela VA-planen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till VA-utbyggnadsplan, del av VA-planen för Karlskrona
kommun, bli föremål för samråd.

Sig n.

~

i't'9i KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

13juni2013

17

Sammanträdesprotokoll

MHA 2012.4268

§ 171
Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Klakebäck 1 :31.

Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 27 maj 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Sökanden har ansökt om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för att inrätta en enskild
avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Klakebäck
1 :31 . Den sökta anläggningen utgörs av en trekammarbrunn
(två kubikmeter), en pumpbrunn och en upphöjd, förstärkt infiltrationsbädd
på 36 kvm. Enligt ansökan används fastigheten för fritidsboende .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt fastigheten.
Eftersom den planerade anloppsanläggningen är belägen cirka 800 meter
från havet har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanat sökanden att
inkomma med reviderade ansökningshandlingar omfattande en
avloppsanläggning som klarat hög skyddsnivå ur miljöskyddssynpunkt
avseende BOD och fosfor, i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd
om små avloppsanordningar för huhållsspillvatten (NFS 2006:7).
Sökanden har i en skrivelse framfört invändningar mot kravet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om tillstånd för avloppsanläggning bestående av
slamavskiljare och upplyft, förstärkt infiltration på fastigheten Klakebäck
1 :31 . Beslutet fattas med stöd av 2 kap 3 och 7 §§miljöbalken och 9 kap
7 § miljöbalken samt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sig n.
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BYGG 2004.4041

§ 172
Frändatorp 25:28, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ett första yttrande i ärendet med förslag till avslag skrevs 2005-02-09 och
kommunicerades med sökanden. Ärendet hölls därefter vilande på
sökandens begäran. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade 2011-01-20
§ 32 negativt förhandsbesked i ärendet. Beslutet överklagades av
sökanden till Länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut och visade
ärendet åter för ny handläggning.
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.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärden på
platsen.
Ansökan gäller att få dela en bebyggd fastighet. Det befintliga bostadshuset skulle bli beläget på den östra styckningslotten, vilken redan i sin
helhet får anses vara ianspråktagen för bostadsändamål. Den föreslagna
västra styckningslotten utgörs av öppen naturmark som omges av två
vägar. Den är allemansrättsligt tillgänglig och marken utgörs till största
delen av lätt sluttande berg i dagen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Tre
yttranden har inkommit. Ett yttrande framför att då det nu finns möjlighet att
ansluta till kommunalt VA-system borde det vara bättre ur miljösynpunkt.
Ett annat yttrande framför att hänsyn till omgivande bebyggelse bör tas så
de nya husen inte blir dominerande i höjd eller storlek. Det tredje yttrandet
framför synpunkter på den befintliga vägdragningen samt den föreslagna
storleken på de nya byggnaderna. Yttrandet upplyser även om att el- och
telefonledningar finns på Frändatorp 25:28.
forts .
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BYGG 2004.4041

§ 172 (forts).
Frändatorp 25:28, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomna granneyttranden
och framför att de nya fastigheterna kommer att anslutas till den nybyggda
VA-anläggningen som kommunen har tagit över.
Bedömning
Den exakta utformningen av de tillkommande byggnaderna bland annat
avseende storlek och höjd kommer att bestämmas i den kommande
bygglovprövningen. En byggnation enligt ansökan bedöms kunna
genomföras utan att tillfarten till 26:33 och 26:20 påverkas negativt.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus
till den aktuella platsen med följande villkor,
2. att byggnadernas utformning, placering och storlek skall bestämmas i
samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
3. att anslutning skall ske till kommunalt VA.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Försvarsmakten
Hasslö Vägars Samfällighetsförening
Grannar
Akten

BYGG 2013.839

§ 173
Hasslö 1:152, Hasslö. Förhandsbesked för tilltänkt avstyckning för
parkeringsplats/garage.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ärendet utgår för ytterligare beredning.
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BYGG 2013.1193

§ 174
Hasslö 4:229, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan om förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus i en
våning utan inredd vind i ett område på östra Hasslö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-04-22 konstaterades att marken består av gles
och slyig lövskog med inslag av kaprifol och björnbärsnår. Platsen ansluter
till befintlig bostadsbebyggelse i alla väderstreck och ligger inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten korsas av en el-ledning i öst/västlig
riktning. De båda föreslagna tomterna nås via en gemensam utfart mot
öster. Anslutning kan ske till kommunalt vatten och avlopp.

forts.
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BYGG 2013.1193

§ 174 (forts).
Hasslö 4:229, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
yttrat sig i ärendet och har inget att erinra mot en byggnation enligt
ansökan.
Inkomna yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men inga
yttranden från grannar har inkommit.

E.ON Elnät har yttrat sig med anledning av den lågspänningsluftledning
som korsar fastigheten . Kraftledning enligt ovan är underkastade
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. En luftledning för lågspänning
får enligt 6 kap 5 § ELSAK-FS 2008:1 samt 2010:1 vara framdragen över
eller invid byggnad under förutsättning att den endast med särskilda
hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak (avstånd minst
2,5 meter). Marknivån under ledningarna får inte ändras. E.ON Elnät
måste vid underhåll och reparation på ledningen även i fortsättningen utan
hinder kunna ta sig fram med tungt fordon till stolparna. Inom området får
det inte heller byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som kan
hindra bibehållandet av elektriska anläggningar, ej heller finnas
vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara
för ledningen. Uppförandet av enbostadshus kan medföra arbete i
närheten av strömförande friledning. I god tid innan sådant arbete inleds
ska kontakt tas med E.ON Elnäts kundtjänst för utväxling av ESAföreskrifterna . E.ON Elnät förutsätter att befintliga anläggningar kan vara
kvar i nuvarande lägen och att vi inte drabbas av några kostnader i
samband med bygglovet genomförande och att eventuella flyttningar eller
ändringar bekostas av exploatören.
Hasslö vägars samfällighetsförening har inkommit med ett yttrande där
man framför att föreningen önskar vara rådgivande avseende eventuella
infarter till angiven tomt beroende på S Hornvägens begränsningar i bredd
etc. Föreningen avser besikta vägar i området i anslutning till byggperioden och sluta avtal med angiven fastighetsägare kring eventuellt
slitage eller påverkan av byggtrafik på av föreningen förvaltade vägar i
området. I övrigt har föreningen inget att erinra mot ansökan.
forts.
Sign.

ISig~ ISign

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

13 juni 2013

23

Sammanträdesprotokol l

BYGG 2013.1193

§ 174 (forts).
Hasslö 4:229, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. De båda tomterna bedöms lämpliga
och som en naturlig komplettering av befintlig bostadsbebyggelse. Den
föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 §plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
forts.
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BYGG 2013.1193

§ 174 (forts).
Hasslö 4 :229, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.911

§ 175
Hålan 18:120, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i en våning med loft på Sturkö
där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områden är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det innebär bland annat
att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av vikt att
den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på plats 20 13-0422 konstaterades att platsen utgörs av en gräsbevuxen öppen yta med
berg i dagen som lutar svagt åt sydväst, omgiven av enbuskar och
enstaka ung ek. Fastigheten gränsar i norr och väster till befintlig
bebyggelse som ingår i begreppet sammanhållen bebyggelse. En
lågspänningsluftledning finns inom fastigheten. Det finns en lämplig tillfart
till fastigheten och anslutning kommer att ske till det kommuna la vattenoch avloppsnätet.
forts .
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BYGG 2013.911

§ 175 (forts).
Hålan 18:120, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för friluftslivet, riksintresse för naturmiljön
och riksintresse för Försvarsmakten.
Inkomna yttranden
Försvarsmakten har hörts i ärendet och har inget att erinra.
E.ON Elnät har inkommit med ett yttrande och framför att inom fastigheten
finns en lågspänningsluftledning. En luftledning för lågspänning får enligt
6 kap 5 § ELSAK-FS 2008:1 samt 2010:1 vara framdragen över eller invid
byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan
nås från fönster, balkoner eller tak (avstånd minst 2,5 meter). Marknivån
under ledningen får inte ändras. E.ON Elnät måste vid underhåll och
reparation av ledningen även i fortsättningen utan hinder kunna ta sig fram
med tungt fordon till stolparna. Inom området får det inte heller byggas
anläggning eller bedrivas verksamhet som kan hindra bibehållandet av
elektriska anläggningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt
som genom sin höjd kan utgöra fara för ledningen. Uppförandet av
fritidshus kan medföra arbete i närheten av strömförande friledning. E.ON
Elnät ska kontaktas i god tid innan sådant arbete inleds. E.ON Elnät
förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande lägen och
de inte drabbas av några kostnader i samband med bygglovets
genomförande och eventuella flyttningar eller ändringar bekostas av
exploatören.

Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Riksintressena för friluftslivet och naturmiljön bedöms
inte skadas av en byggnation på platsen. Infart kan anordnas från befintlig
väg och anslutning kommer att ske till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Fastighetens storlek gör det möjligt att placera fritidshuset med
säkerhetsavstånd till lågspänningsluftledningen. Lokaliseringen av ett
fritidshus på den aktuella platsen kan ses som en lämplig komplettering.
Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
forts.
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BYGG 2013.911

§ 175 (forts).
Hålan 18:120, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Anslutning ska ske till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.1400

§ 176
Lösen 3:40, Knipehall. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i två
våningar i ett område på Knipehall utanför Lyckeby där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare
lämnat positivt förhandsbesked på platsen 2010-01-14 § 23. Fastigheten
har sedan styckats av i enlighet med det givna förhandsbeskedet och fått
en ny beteckning.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.

Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av en vildvuxen äng och ligger i närheten av befintlig
bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
forts.
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BYGG 2013.1400

§ 176 (forts).
Lösen 3:40, Knipehall. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Ett enbostadshus på platsen får
anses vara en lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 § (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 4 76 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.
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BYGG 2013.1400

§ 176 (forts).
Lösen 3:40, Knipehall. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.1399

§ 177
Senoren 3:3, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med inredd
vind på Senoren där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.

Platsens förutsättningar
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på plats 2013-0521 konstaterades att platsen utgörs i huvudsak av en gräsbevuxen öppen
yta med glest placerade lövträd. En högspänningsluftledning finns söder
om den föreslagna tomten. Det finns förutsättningar att ordna enskilt
vatten och avlopp.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för friluftslivet.
forts .
Sign .
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BYGG 2013.1399

§ 177
Senoren 3:3, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Inkommet yttrande
E.ON Elnät har inkommit med ett yttrande där man bland annat framför att
det i närheten av platsen för enbostadshuset finns en
högspänningsluftledning. Enligt starkströmsföreskrifterna ELSAÄK-FS
2008:1 och 2010:1 ska bland annat horisontella avståndet mellan en
luftlednings ledare till en byggnad eller någon byggnadsdel vara minst fem
meter. Inom området får det inte heller byggas anläggning eller bedrivas
verksamhet som kan hindra bibehållandet av elektriska anläggningar, ej
heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan
utgöra fara för ledningen. Marknivån under ledningen får inte förändras
och att det för arbete invid och under kraftledningen gäller särskilda
bestämmelser. E.ON Elnät förutsätter att de inte drabbas av några
kostnader i samband med bygglovets genomförande eller att bygglovets
genomförande orsakar att E.ON Elnäts anläggningar inte längre uppfyller
starkströmsföreskrifterna.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Riksintresset för friluftslivet bedöms inte påtagligt
skadas av en byggnation på platsen. Infart kan anordnas från befintlig väg
och det finns förutsättningar för att ordna enskilt vatten och avlopp. Den
föreslagna tomtens storlek gör det är möjligt att placera enbostadshuset
med ett säkerhetsavstånd på fem meter till högspänningsluftledningen.
Lokaliseringen av ett enbostadshus på den aktuella platsen kan ses som
en lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed
kraven enigt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovsansökan.
forts.
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BYGG 2013.1399

§ 177
Senoren 3:3, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 4 76 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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BYGG 2013.575

§ 178
Sjuhalla 1:23, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av en tomt på 1000 kvm
samt lokalisering av ett enbostadshus i två våningar i ett område på
Sjuhalla utanför Nättraby där detaljplan och områdesbestämmelser
saknas. Fastigheten omfattas inte av avstyckningsplanen från 1937 som
däremot flera omgivande fastigheter omfattas av.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked enligt
ansökan 2013-04-18 § 116. Beslutet överklagades av Sjuhalla
vägsamfällighet med hänvisning till att deras yttrande inte fanns med i
beslutsunderlaget till Miljö- och byggnadsnämnden. Länsstyrelsen
upphävde det överklagade beslutet och visade ärendet åter till Miljö- och
byggnadsnämnden för handläggning.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom områdes där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bl a att det
ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av vikt att den
bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
forts.
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§ 178 (forts).
Sjuhalla 1 :23, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Platsens förutsättningar
Platsen utgör idag en naturtomt om ca 2100 kvm bebyggd med ett mindre
fritidshus samt några mindre uthus. Vid besök på platsen 2013-02-28
konstaterades att tomten sluttar ganska kraftigt mot sydväst. På den södra
delen av tomten finns en större terrassering, i kanterna av tomten växer
flera större bokträd, i övrigt öppna gräsytor. Platsen är i sin helhet
ianspråktagen som privat tomt inhägnad med staket. Anslutning kan göras
till det kommunala VA-nätet.
Inkomna yttranden
Berörda grannar och vägföreningen har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Sjuhalla Vägsamfällighet har inkommit med ett yttrande där man
framför att utfartsvägen av trafiksäkerhetsskäl ska anordnas ut mot
Solstigen samt att det i avstyckningen ska skrivas in att fastigheten ska
skrivas in i Sjuhalla Vägsamfällighet.
Sökanden har i sin ansökan redovisat utfart mot Solstigen vilket bedöms
som lämpligt. Lantmäteriet kommer att hantera avstyckningens inskrivning
i vägsamfälligheten i den kommande förrättningen .

Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Tillfart ska anordnas mot Solstigen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
forts.
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§ 178 (forts).
Sjuhalla 1 :23, Sj uhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 11 748 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

På grund av jäv deltar ej Eva Röder (FP) i beslutet i detta ärende.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
PBL 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2013.2051

§ 179
Karlskrona 5:24, Centrum. Bygglov för utökande av tillfart och
parkeringsplats.

Ansökan avser bygglov för parkeringsplats och tillfart på del av fastigheten
Karlskrona 5:24. Parkeringsplatsen avses huvudsakligen placeras på mark
som enligt detaljplanen tillåter parkering och som är hårdgjord och tidigare
använts som parkeringsplats.
Dock kommer parkeringsplatsen även göra intrång på parkmark men i
begränsad omfattning. Parkeringsplatsen kommer att omgärdas med
plantering för att smälta in i parkmiljön.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 31 b § får bygglov ges för en åtgärd
som awiker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med
detaljplanens syfte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att bevilja bygglov för aktuell åtgärd med motivering att åtgärden anses
som en liten awikelse och förenlig med detaljplanens syfte, samt
2. att avgiften för bygglovet är 3 000 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygglagen. Om åtgärden har påbörjats inom två år
gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt
9 kap 43 §plan- och bygglagen).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren .
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 180
Övriga frågor/Information

Studieresa 26 - 27 september 2013.
Ordförande informerar om att Miljö- och byggnadsnämnden flyttar sitt
sammanträde den 19 september för att hållas i samband med en
studieresa den 26-27 september 2013.

Detaljplan för lasarettet Karlskrona
Stefan Lundin (FP) undrar hur förberedelserna ligger till med anledning av
diskussionerna om ett eventuellt nytt lasarettsbygge.
Planchef Ola Swärdh svarar.

Nya stugor på Dragsö camping
Stefan Lundin (FP) undrar hur utvecklingen är för att bygga nya stugor på
Dragsö camping.
Planchef Ola Swärdh svarar.

Sign.
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§ 181
Sommarhälsning
Ordförande önskar nämndens ledamöter, ersättare och förvaltningens
tjänstemän en trevlig sommar.
Ledamot Morgan Mattsson, S-gruppen, önskar nämndens ledamöter,
ersättare och förvaltningens tjänstemän en trevlig sommar.
Utvecklingschef Tina Tidhammar önskar nämndens ledamöter och
ersättare en trevlig sommar.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
22 augusti 2013.

§ 192

Presentation av nya politiker och medarbetare.

§ 193 Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens
taxedebitering.

§ 194 Yttrande över motion till Kommunfullmäktige angående planberedskap för
landstingets behov.

§ 195

Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 januari - 30 juni 2013.

§ 196

Information. Miljösituationen i Östersjön.

§ 197

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 198

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 199

Meddelanden.

§ 200

Detaljplan för del av Aspö 5:64. Samråd.

§ 201

Områdesbestämmelser för Östra skärgården och Torhamn. Begäran
om uppdrag. Utgår.

§ 202

Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av fem
enbostadshus.

§ 203

Karlskrona 4:11, Centrum . Bygglov för drivmedelsanläggning.

§ 204

Sanda 1:16 och 1:17, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

§ 205

Sandhamn 14:8, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 206

Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
med garage och eldstad .

§ 207

Övriga frågor/Information

§ 208

Ymer 3, Centralorten. Olovligt byggande.

§ 209

Holmsjö 1:74, Holmsjö. Bygglov för tillbyggnad av vattenverk.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 22 augusti 2013, klockan 08.30 - 10.40

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Per Löfvander (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M), kl 08.30-10.30, 10.35-10.40 jäv§ 208
Björn Tenland (SO)
Stefan Lundin (FP)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Eva Röder (FP), kl 10.30-10.35
Julia Johansson (C)
lngmarie Söderblom (MP)

Övriga närvarande ersättare

Marcus Degerskär (S)
Lena Tvede-Jensen (S), kl 08.30-09.30
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP), kl 08.30-10.30, 10.35-10.40
Johan Eriksson (V)

Tjänstemän

Övriga

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Bygglovchef Kristina Stark
Administratör Birgitta Persson, kl 08.30-09.25
Vik planarkitekt Malin Sjöstrand, kl 08.30-09.25
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 09.15 - 09.25
Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30-09.25
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera
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Enligt överenskommel e

~M~1l~· ···~

.: Oll1

Sekreterare

Paragraf 192 - 209

Marie-Louise Bescher

&:g~~,$i~

Ordförande

C:PJaråfSve~sJ~n

Uala1ur4Xf;}L_

Justerare

Katarina Möller

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

imu\MLfD~m/
Marie-Louise Bescher
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§ 192
Presentation av nya politiker och medarbetare.

En presentation görs av nya politiker i Miljö- och byggnadsnämnden och
nya medarbetare på förvaltningen.
Nya politiker
Julia Johansson (C), ersättare
Tommy Brolin (S), ersättare
Björn Tenland (SD), ledamot
Peter Bäckström (M), ersättare
Nya medarbetare
Kristina Stark, ny bygglovchef och Birgitta Persson ny administratör.

Ordföranden hälsade de nya politikerna och medarbetarna hjärtligt
välkomna.
Informationens tas till dagens protokoll.
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§ 193
Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Vid handläggning av ärenden ligger ett timbelopp till grund för debitering
enligt taxor re laterade till miljöbalken med flera lagar. I andra fall ges det
vid handläggning av vissa ärendetyper möjlighet att tillämpa timdebitering
som alternativ till fasta avgifter.
Timtaxan tillämpas i anslutning till plan- och bygglagen, miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen och uppdragsverksamet i
förvaltningen . Som uppdragsverksamhet ingår framtagande av
detaljplaner enligt plan- och bygglagen.
Timtaxebeloppet har sedan 2008 varit 750 kronor. Någon indexuppräkning
har därefter ej skett. Taxan föreslås höjas till 950 kronor. Höjningen
föreslås tillämpas från den 1 januari 2014. Revidering avser ärenden enligt
plan- och bygglagen och uppdragsverksamhet. Timtaxan för övriga
områden hanteras separat i pågående översyn för risk- och
erfarenhetsbaserad taxa.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
1. att godkänna timtaxebelopp som kan tillämpas i anslutning till
handläggning enligt plan- och bygglagen och uppdragsverksamhet till
950 kronor, samt
2. att det höjda timbeloppet tillämpas från den 1 januari 2014.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige
beslutar
att antaga förslaget till timtaxa.
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DIA 2013.1760
KS 2013.230.106

§ 194
Yttrande över motion till Kommunfullmäktige angående
planberedskap för Landstingets behov.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Börje Dovstad (FP) har lämnat en motion till Kommunfullmäktige där han
föreslår att kommunen gör en analys och ett planarbete som säkerställer
att det nuvarande sjukhusområdet och sjukhus kan möta de krav som
dagens och framtidens hälso- och sjukvård ställer.
Nu gällande detaljplan för sjukhusområdet innehåller en mycket generös
byggrätt för allmänt ändamål inom hela fastigheten . I princip hela
fastigheten utom de mest branta partierna tillåts bebyggas. Den enda
reglering som finns av byggrätten är i höjdled. Flera höga (cirka 30 m)
byggnader tillåts på fastigheten, men stora delar är också begränsade i
höjd till 3 - 4 våningar. Moderna sjukhusbyggnader byggs ofta i 7 - 8
våningar, med närmare 5 meter mellan varje bjälklag. För att säkerställa
att inga hinder för byggnation finns i detaljplanen menar Samhällsbyggnadsförvaltningen därför att nu gällande detaljplan bör justeras
avseende höjdregleringen. Detta bör kunna göras relativt snabbt och
kunna prövas med ett enkelt planförfarande.
På längre sikt kan ett planarbete för att närmare studera sjukhusområdets
tillfarter också bli aktuellt. Detta bör dock ske i nära samarbete med flera
berörda parter efter det att en eventuell ny struktur på sjukhusområdet
fastslagits .
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar med hänvisning till ovanstående
redovisning att motionen är besvarar och tillgodosedd .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att anta yttrandet som sitt eget.

forts.

Sign.
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DIA 2013.1760
KS 2013.230.106

§ 194 (forts).
Yttrande över motion till Kommunfullmäktige angående
planberedskap för Landstingets behov.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att hemställa hos Kommunstyrelsen att tilldela uppdrag och medel för
att förändra nu gällande detaljplan enligt ovan, samt
2. att anse motionen därmed besvarad.
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§ 195
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 januari - 30 juni 2013.

Kommunens förvaltningar har en gemensam blankett och ett
webbformulär där medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål eller
förslag som rör kommunens olika verksamheter. Detta är en del av
kommunens arbete med att förbättra kommunens service. Det gör det
även lättare för medborgaren att få kontakt med rätt person.
För Samhällsbyggnadsförvaltningens del ska dessa synpunkter redovisas
med åtgärdsförslag för Miljö- och byggnadsnämnden två gånger om året.
De synpunkter, klagomål eller förslag som inkommer till Samhällsbyggnadsförvaltningen diarieförs och sammanställs. Om personen har
lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av sig inom fem
arbetsdagar och bekräftat att förvaltningen tagit emot deras synpunkter.
Personen får veta vilken handläggare som har hand om deras fråga. Detta
enligt de rutiner som är antagna av Miljö- och byggnadsnämnden
2012-08-16.
Från 1 januari - 30 juni 2013 har det inkommit två synpunkter, klagomål
eller förslag till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fråga 1: Dnr MH 2013.2167, daterad 2013-06-13. Måsarna vid
Strandgården. Ärendet är överlämnat till miljöinspektör Andreas Hult för
besvarande.
Fråga 2: Dnr MH 2012.1046, daterad 2013-06-26. Anmärkning av skötsel
av trädgård . Ärendet överlämnad till byggnadsinspektör Mats Sjögren för
besvarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning för perioden
1 januari - 30 juni 2013.
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§ 196
Information. Miljösituationen i Östersjön.

Miljöchef Robert Johannesson informerar övergripande om
miljösituationen i Östersjön.
•
•
•
•
•
•

Klimatförändring
Övergödning
Giftspridning
Överfiske
Främmande arter
Kustnära exploatering

En sammanställning av informationen ska skickas till Miljö- och
byggnadsnämndens ledamöter och ersättare.
Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 197
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign.
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-06-05.

1 . Gängletorp 9:1 , Trummenäs. Rivningslov för befintlig byggnad samt
bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§ 152

2. Hammarby 5:204, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av teknikbod .

§ 153

3. Hammarby 5:236, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

§ 154

4. Libbstickan 1, Hässlegården. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.

§ 155

5. Manganet 28, Torskors. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
med ett inglasat uterum.

§ 156

6. Tyska Bryggaregården 6, Centrum. Rivningslov för rivning av del
av skorsten i kontorshotell.

§ 157

7. Nämndens lista inför sammanträdet 13 juni 2013.

§ 158

8 . Övriga frågor/Information .

§ 159
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§ 198
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 199
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-27. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av scen med väderskydd på fastigheten Fäjö 1:110 i
Karlskrona kommun .
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-24. Överklagande av Miljö
och byggnadsnämndens i Karlskrona kommuns delegationsbeslut om
avskrivning i tillsynsärende gällande olovligt uppförd stödmur på
fastigheten Furen 3 i Karlskrona kommun.
3. Regeringe, Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2013-05-08.
Överklagande i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen
avseende Torhamn 5:51 , Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-31. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om att lämna negativt förhandsbesked
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gräbbegården 1 :5,
Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-03. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Sjuhalla 1:23 i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Skåne, Miljöprövningsdelegationen. Beslut 2013-05-30.
Tillstånd enligt miljöbalken till övnings- och skjutfält på fastigheterna
Bollö 1 :1 och 3:1 i Karlskrona kommun.
7. Regeringen, Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2013-05-30 IV:50.
Överklagande i fråga om bygglov på Hallersboda 1:2, Signemåla 3:1,
Söremåla 1:2 och 3:14 i Karlskrona kommun.
8. Regeringen, Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2013-05-30 IV:49.
Överklagande i fråga om bygglov på Porsgöl 1:23 i Karlskrona
kommun .
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-31. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut i fråga om bygglov för
byte av fasadmaterial, fastigheten Spandelstorp S:2 i Karlskrona
kommun.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-30. Beslut om prövning
enligt 11 kap 10 § plan- och bygg lagen avseende detaljplan för
Fängelset 4 och del av Karlskrona 4:10, Trossö i Karlskrona kommun.
Sign .
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-05-24. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun delegationsbeslut om
avskrivning av tillsynsärende gällande olovligt uppförd stödmur på
fastigheten Furen 3 i Karlskrona kommun.
12. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Slutligt besked 2013-06-04.
Mål nr P 2089-13. Avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Aspö 3:28 i Karlskrona kommun enligt plan- och bygglagen;
nu fråga om överlämnande till regeringen för prövning.
13. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål.
Underrättelse 2013-05-30. Underrättelsen avser nedskräpning. Dnr
MMM 2013.1520.
14. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-06-10. Avser
strandskyddsdispens för nybyggnad av sjöbod på fastigheten Senoren
6:9, Karlskrona kommun.
15.Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål.
Underrättelse 2013-06-10. Underrättelsen avser nedskräpning. Dnr
MMM 2013.1520.
16.Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål.
Underrättelse 2013-06-10. Underrättelsen avser brott mot
områdesskydd . Dnr MMM 2013.1520.
17. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2013-05-16.
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus; nu fråga om
överlämnande till regeringen för prövning, fastigheten Hasslö 9:171,
Karlskrona kommun.
18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-13. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för tillbyggnad
av enbostadshus på fastigheten Furen 3, Karlskrona kommun.
19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-13. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om eventuellt brott mot
strandskydds-bestämmelserna, fastigheten Torstäva 9:43 i Karlskrona
kommun.
20. Kulturnämnden 2013-06-05 § 36. Remiss angående cykelstrategi i
Karlskrona kommun.
21. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-17. Tillstånd till transport av
avfall. Mikel Blomberg Åkeri AB.
22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-19. Överklagande av beslut
om bygglovsavgift, fastigheten Häljarum 2:20 i Karlskrona kommun.
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23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-20. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för fem fritidshus, tre bryggor samt en
anslutningsväg på fastigheten Holmsjö 1:161 i Karlskrona kommun.
24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-27. Ändring av
byggnadsminnet Vattenborgen på fastigheten Sjöstjerna 3, Karlskrona
kommun.
25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-26. Tillstånd till fiske med
elektrisk ström. Medins Biologi AB.
26. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-26. Strandskyddsdispens
för markutfyllnad, ändring av gäststuga samt uppförande av
förråd/garage på fastigheten Sturkö-Bredavik 19:9 i Karlskrona
kommun.
27.Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-27. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om skjutbaneverksamhet, fastigheten
Ekeryd 1:23 i Karlskrona kommun.
28. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-06-28. Avser
bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:312 i
Karlskrona kommun.
29. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-01. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om att inte ge rivningslov för två
magastingsbyggnader på fastigheten Gulin 1, Karlskrona kommun .
30. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-03. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att sprida kemiska
bekämpningsmedel, fastigheterna Verkö 3:25, 3:272, 3:338 och 3:339 i
Karlskrona kommun.
31. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-07-04. Avser
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Skallatorp 37:7 i Karlskrona kommun.
32. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-07-04. Avser
inhibition av föreläggande om försiktighetsmått, skjutbaneverksamhet,
fastigheten Ekeryd 1:23 i Karlskrona kommun.
33. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-04. Strandskyddsdispens
för att utöka pågående handel och cafeverksamhet, anläggande av
brygga samt uppförande av byggnad för tillfälligt torrdass på fastigheten
Sturkö-Ryd 8:33 i Karlskrona kommun.
34. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-04. Strandskyddsdispens
för uppförande av tre bostadshus samt tillfartsväg på fastigheten
Skällenäs 28:55 i Karlskrona kommun.
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35. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-04. Strandskyddsdispens
för nybyggnad på fastigheten Ungskär 1:20 i Karlskrona kommun.
36. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 3013-07-09. Tillsyn enligt
tobakslagen (1993:581) i Karlskrona kommun.
37. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-11 . Strandskyddsdispens
för uppförande av nytt fritidshus på fastigheten Jämjö-Torp 1:15 i
Karlskrona kommun .
38. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-11. Strandskyddsdispens
för nybyggnad på fastigheten Tjurkö 1:17 i Karlskrona kommun.
39. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-11. Strandskyddsdispens
för nybyggnad på fastigheten Sanda 1: 195 i Karlskrona kommun.
40. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-11 . Strandskyddsdispens
för nybyggnad på fastigheten Grönadal 15:4 i Karlskrona kommun.
41. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2013-07-11 .
Avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Storskraken 12 i Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
42. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-16. Ansökan om dispens till
jakt på mink inom naturreservatet Torhamns udde.
43. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål.
Underrättelse 2013-07-16. Avser brott mot områdesskydd .
44. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-18. Fråga om omprövning
av beslut enligt 19 kap 3 b §miljöbalken. Avser strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jämjö-Torp 1:15.
45. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-18. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lösen 1 :38 i Karlskrona
kommun.
46. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-18. Strandskyddsdispens
för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Skällenäs 70:1 i
Karlskrona kommun.
47.Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål.
Underrättelse 2013-07-19. Avser nedskräpning.
48. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-01-23. Ändring av mittlängan
på Skärva herrgård, byggnadsminne nr 14, fastigheten Skärva 1:6,
Karlskrona kommun.
49. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-06-28. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen angående nybyggnation av stall för nötkreatur
på fastigheten Granemåla 1:37, Augerum sockan, Karlskrona kommun.
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50. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-03. Tillstånd att hålla
hjortdjur i vilthägn på fastigheten Askunga 4:1, Fridlevstad socken,
Karlskrona kommun.
51. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-05. Efterhandsprövning
enligt djurskyddslagen, avser byggnation av stall för hästar på
fastigheten Stubbemåla 1 :3, Kristianopel socken, Karlskrona kommun.
52. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-05. Efterhandsprövning
enligt djurskyddslagen, avser nybyggnation av ligghall för hästar på
fastigheten Stubbemåla 1 :3, Kristianopel socken, Karlskorna kommun.
53. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-30. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut enligt miljöbalken om uppförande av
vindkraftverk på fastigheten Öljersjö 3:16 i Karlskrona kommun.
54. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-30. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om att ge bygglov för uppförande av
vindkraftverk på fastigheten Öljersjö 3: 16 i Karlskrona kommun.
55. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-30. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om anmälan om anläggande av borrhål
för värmepump (bergvärme) på fastigheten Nättraby 5:10, Karlskrona
kommun.
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PLAN 2011.2404

§ 200
Detaljplan för del av Aspö 5:64, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Samråd.
Planarkitekt Malin Sjöstrand föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2013 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av Aspö 5:64.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av befintlig
vänthallsbyggnad vid färjelägret på Aspö. För att möjliggöra att byggnaden
upplåts med tomträtt behöver del av gällande detaljplan ändras från
allmän platsmark till kvartersmark.
I gällande detaljplan anges aktuellt område som allmän platsmark (torg).
Parkering tillåts och kiosk, servering, vänthall, totaletter,
personalutrymmen och liknande får uppföras i begränsad omfattning.
Gällande detaljplan har genomförandetid .
Planområdet är beläget på Aspö och gränsar till Aspö 5:946, 5:295 och
5:288 samt Aspö S. I pågående arbete med fördjupning av
översiktsplanen för skärgården föreslås området utvecklas med
verksamheter och besöksnäring.
Förslaget till detaljplan medger att marken bebyggs med vänthall samt
kontor (~) , i högst en våning och med största byggnadsarea på~ Ut)
kvm. Genomförandetiden föreslås till fem år och strandskyddet upphävs.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta detaljplanen för del av Aspö 5:64 bli föremål för samråd , samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
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PLAN 2013.1846

§ 201
Områdesbestämmelser för Östra skärgården och Torhamn,
Karlskrona kommun. Begäran om uppdrag.
Ärendet utgår för ytterligare beredning.
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BYGG 2013.1076

§ 202
Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av fem
en bostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av fem enbostadshus i två
våningsplan i ett område i Färmanstorp ungefär tre km sydväst om
Nättraby där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en natur komplettering, samt om den
tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som
måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-04-22 konstaterades att platsen utgörs av en
del av et större område som nyttjas som betesmark. Platsen är öppen och
bevuxen med välbetat gräs.
forts.
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BYGG 2013.1076

§ 202 (forts).
Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av fem
en bostadshus.
Betesmarken avgränsas av stenmurar på flera ställen och området norr
om den föreslagna platsen för byggnationen utgörs av hagmark med
stenrösen. I öster finns en stenmur i nord-sydlig riktning. Ute på det öppna
fältet finns två åkerholmar som omfattas av biotopskydd.

Vatten och avlopp
Enligt kommunens VA-avdelning finns det kapacitet i det befintliga
kommunala nätet att ansluta fem fastigheter till i Färmanstorp.
Inkomna yttranden
Berörda grannar och vägförening har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Färmanstorps samfällighetsförening framför att blivande
fastigheter kommer att efter förrättning bli andelsägare i
samfällighetsföreningen. Anläggningen av väg till/från och inom det
aktuella området bekostas av de nya tomterna. Skötsel, underhåll och
snöröjning av nya vägar måste skötas av ägarna till de nya fastigheterna.
Fyra yttranden har inkommit från berörda grannar, ägare till Färmanstorp
1:34, ägare till Färmanstorp 1:56, ägare till Färmanstorp 1:44 samt ägare
till Färmanstorp 1:43.

Skäl till beslut
Enligt Länsstyrelsen i Blekinges riktlinjer angående djurhållning och
bostäder från 2008 kan beteshagar gränsa till sammanhållen bebyggelse.
En beteshage är en gräsbevuxen hage där djuren i förhållande till
storleken på hagen gör att djuren inte behöver uppehålla sig i samma del
av hagen varje dag. Området där djuren vistas får anses utgöra en
beteshage.
Vägnätet i och utanför Nättraby ligger inte under kommunens
ansvarsområde. Trafikverket är huvudman för Mjöviksvägen och övriga
vägar förvaltas av enskilda vägföreningar.

forts.

Sign.
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§ 202 (forts).
Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av fem
en bostadshus.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan enligt kommunens VA-avdelning göras
till det kommunala VA-nätet och infart kan anordnas från befintlig väg. En
byggnation enligt ansökan bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning .
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Dagvatten ska tas om hand lokalt på den egna tomten.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fem enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med stöd av
9 kap 31 §plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 11 748 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~
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Sökanden
Kommunledningsförvaltningen,
Mark- och exploatering
Akten
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§203
Karlskrona 4:11, Centrum. Bygglov för drivmedelsanläggning.
Ansökan avser uppförande av en ny byggnad för teknik. Den nya
teknikbyggnaden krävs för att bensinstationens verksamhet skall kunna
förnyas på den aktuella tomten. Marken ägs av Karlskrona kommun och
platsen omfattas av detaljplan från 1977.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-10-12 att uppdra åt
förvaltningen att upprätta program för detaljplan för Pottholmen 1 m fl där
den aktuella tomten ingår. 2012-10-02 beslutade Kommunstyrelsen att
anta program för Pottholmen 1 m fl. Syftet med den nya planen är delvis
att möjliggöra för bostäder, således kan bestämmelserna för ändamål på
den aktuella platsen komma att ändras och en ny byggnad för
bensinstationsändamål komma att strida mot den nya planen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-04-18 § 104 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan
som berör den byggnad som ansökan om lov avser. Om ett ärende om lov
avser en byggnad som omfattas av ett påbörjat arbete för anta, ändra eller
upphäva en detaljplan, får Miljö- och byggnadsnämnden, enligt 9 kap 28 §
plan- och bygglagen, besluta om anstånd med avgörandet av lov till dess
att planarbetet avslutats.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge anstånd med avgörande om lov för nybyggnad till dess att
planarbetet är avslutat, med hänvisning till 9 kap 28 § plan- och
bygglagen.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA
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Sökanden
Grannar
E.ON Elnät Sverige AB
Trafikverket
Akten

BYGG 2013.1364

§204
Sanda 1: 16 och 1: 17, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för fastighetsreglering samt lokalisering av
ett enbostadshus i ett område vid Sanda på Sturkö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. På fastigheten Sanda 1:16 finns två
bostadshus. Fastigheten 1 :17 är obebyggd. Ansökan avser de östra
delarna av de berörda fastigheterna, där avstyckning föreslås som innebär
att de befintliga byggnaderna inom 1: 16 hamnar på var sin fastighet.
Ansökan avser även förhandsbesked för ett nytt enbostadshus på den
östra delen av Sanda 1: 17.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning . Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en natur komplettering, samt om den
tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställn ingar som
måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
forts.

Sign .
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§ 204 (forts).
Sanda 1: 16 och 1: 17, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Platsens förutsättningar
Platsen som ansökan avser gränsar i norr till Sturkövägen och i väster till
Ekenabbsvägen. Vid besök på platsen 2013-05-21 konstaterades att
platsen utgörs av ett plant öppet markområde som delvis består av
ianspråktagen tomtmark. Fastigheten Sanda 1:17 är idag en gräsbevuxen
äng. Tillfarten till området sker idag gemensamt via en befintlig anslutning
till Ekenabbsvägen. Det finns även möjlighet att komma d irekt ut på
Sturkövägen i den östra delen av Sanda 1: 17. Sökanden har i sin ansökan
uppgett kommunal VA-anslutning.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två
yttranden har inkommit från grannarna. Ett gemensamt yttrande har
kommit in från ägarna till Sanda 1 :211 och 1 :85 där man framför att man
inte har något att erinra mo att fastigheterna bebyggs. Man förordar dock
den norra utfarten mot Sturkövägen. Utfart mot grusvägen i söder kan
innebära en betydande ökning av trafik på den smala vägen, vilket är
olämpligt med tanke på dålig sikt och mycket gångtrafik. Vidare kommer
det att innebära ett servitutsförfarande då östra delen av vägen ägs av
fastighetsägarna till Sanda 1 :211 och 1 :85. Ägaren till Sanda 1 :18 framför
i sitt yttrande att man inte har något att erinra men att man gärna vill få
tillfälle att yttra sig i kommande bygglovprövning. Man framför även att
markområde norr om Sturkövägen har genom köp överlåtits till
Sanda 1: 18, däremot har ingen fastighetsreglering genomförts hos
Lantmäteriet.
E.ON Elnät
E.ON Elnät har inkommit med följande synpunkter. Inom fastigheten har
E.ON Elnät lågspänningsluftledning samt en servisluftledning in till
grannfastigheten. Kraftledningen är underkastad Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap 5 §
ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1 vara framdragen över eller invid byggnad
under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från
fönster, balkonger eller tak (avstånd minst 2 ,5 meter).
forts.

Sign.
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§ 204 (forts).
Sanda 1: 16 och 1: 17, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Marknivån under ledningarna får inte ändras. E.ON Elnät måste vid
underhåll och reparation på ledningen även i fortsättningen utan hinder
kunna ta sig fram med tungt fordon till stolparna. Inom området får det inte
heller byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som kan hindra
bibehållandet av elektriska anläggningar, ej heller finnas vegetation,
flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för ledningen.
E.ON Elnät förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i
nuvarande lägen och att vi inte drabbas av några kostnader i samband
med bygglovets genomförande och at eventuella flyttningar eller ändringar
bekostas av exploatören.

Trafikverket
Trafikverket har inkommit med följande synpunkter. Fastigheterna
avgränsas i norr och väster av väg 738 Sturkövägen/Ekenabbsvägen som
är en allmän statliga väg med Trafikverket som väghållare. Hastighetsgränsen på väg 738 är 50 km/h och trafikflöden mellan 1000-1500 fordon
(ÅDT), vilket ger en säkerhetszon på minst tre meter. Inom denna
säkerhetszon får inga oeftergivliga föremål placeras. Längs väg 738 gäller
generellt ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter från vägområdet.
Enligt den sökande finns det redan en befintlig anslutning från fastigheten
Sanda 1 :17 mot väg 738 (Sturkövägen) i norr. Denna anslutning är enligt
Trafikverkets uppgifter en mindre in- och utfart till åkermark, och bedöms
ej som lämplig tillfart till ett nytt bostadshus. Som ett alternativ har den
sökande angett en möjlighet att ansluta den nya bostadstomten till en
enskild grusväg som tangerar fastigheterna ifråga i söder. Den enskilda
vägen är en smal grusväg med befintliga anslutningar till väg 738 i både
väster (Ekenabbsvägen) och nordost (Sturkövägen). Trafikverket vill
påminna att ett beviljat bygglov/förhandsbesked inte i sig ger rätt att
anlägga en ny anslutning eller bygga om en befintlig anslutning till en
allmän väg med staten som väghållare. Anläggande av en ny eller
förändrad väganslutning ska enligt väglagen § 39 separat ansökas hos
Trafikverket.
forts .

Sign .
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§ 204 (forts).
Sanda 1: 16 och 1: 17, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Trafikverket vill även påminna om att det vid nybyggnad är exploatören
eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen fastställda
riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. Vid bedömningen ska hänsyn till
framtida prognostiserad trafikmängd minst 20 år framåt i tiden tas.
Sökanden ska kunna visa att platsen är lämplig för bostadsändamål och
att gällande riktvärden kan innehas innan bygglov kan medges. Detta görs
lämpligen genom att en enkel bullerberäkning upprättas för platsen.
Trafikverket önskar ta del av bullerutredningen innan bygglov kan beviljas.
Det åligger även exploatören eller fastighetsägaren att uppföra eventuella
bullerskyddsåtgärder.
Trafikverket har inget emot för att förhandsbesked för ett enbostadshus
beviljas, under förutsättning att ovannämnda avståndskrav till väg 738 kan
uppfyllas och att anslutningsfrågan löses med Trafikverket via en separat
ansökan om anslutning till allmän väg.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Två
alternativa tillfarter till den östra delen har redovisats i ansökan. Att ansluta
ytterligare en tillfart till den mindre vägen söder om den aktuella platsen
bedöms inte innebära någon betydande belastning med avseende på
trafikflöde. Eventuellt behov av servitut regleras i en kommande
fastighetsförrättning. En bullerberäkning som redovisar godtagbara
bullernivåer ska redovisas innan bygglov kan medges. Gällande
skyddsavstånd till befintliga luftledningar bedöms kunna uppfyllas. Den
föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

forts .
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§ 204 (forts).
Sanda 1: 16 och 1: 17, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Vid utfart mot Sturkövägen ska tillstånd från Trafikverket föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
En bullerberäkning som redovisar godtagbara bullernivåer ska redovisas
innan bygglov kan medges, vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 11 748 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 § .
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
PBL 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 205
Sandhamn 14:8, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i
Sandhamn strax öster om Torhamn där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare
lämnat positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på den
aktuella platsen 2009-11-22 § 304 och 2008-02-14 § 62.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.

Platsens förutsättningar
Platsen är belägen i anslutning till väg 762, som leder ner till Sand hamns
hamn. Den ligger i utkanten av ett hagmarksparti i anslutning till befintlig
bebyggelse, och den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen.

forts .
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§ 205 (forts).
Sandhamn 14:8, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Enligt MB 3 kap 9 § ska
mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att
de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvara tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Ansökan har därför remitterats till Försvarsmakten som har inkommit med
ett yttrande där man förför följande :

"T orhamns skjutfält är ett område av riksintresse för totalförsvarets militära
del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. Skjutfältet har en
omgivningspåverkan dels i form av buller dels i form av krav på
hinderfrihet. Rubricerad fastighet ligger inom bullerpåverkan område från
skjutfältet. Beräknad ljudnivå vid den sökta byggplatsen överskrider
gällande riktvärde för nyetablering av bostäder (65 dBAI för finkalibriga
vapen). Det föreligger därmed risk för att förhandsbesked i kombination
med efterkommande bygglovansökningar i berört område kan innebära
påtaglig skada på riksintresset, i och med att antalet bostäder ökar i
området. Försvarsmakten motsätter sig därför att förhandsbesked om
bygglov ges enligt ansökan på rubricerad fastighet" .
Skäl till beslut
Platsen har betydelse för riksintresset för totalförsvaret och lokaliseringen
strider därmed mot MB 3 kap 9 §.

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning.
forts.
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BYGG 2013.1321

§ 205 (forts).
Sandhamn 14:8, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
hänvisning till att det strider mot MB 3 kap 9 om skydd av riksintresse för
totalförsvaret, samt

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 340 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 206
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt bygglov för nybyggnad av
fritidshus med garage och eldstad.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage och
installation av eldstad i ett område på Tjurkö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Eftersom fastigheten inte omfattas av
någon detaljplan görs även en lokaliseringsprövning.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdens är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang .
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Enligt MB 3 kap 9 § mark- och vattenområden som
har betydelse för totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av
riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.
forts .
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§ 206 (forts).
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt bygglov för nybyggnad av
fritidshus med garage och eldstad.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 4 .
Enligt 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde där
fritidshus endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga
bebyggelsegrupper.
Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av naturmark som är allemansrättsligt tillgänglig. Terrängen
är blackig med relativt mycket berg i dagen och kan inte anses vara en
naturlig plats för byggnation.
Riksintressen
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
hörts i ärendet och har inkommit med ett yttrande som säger att de inget
har att erinra mot att bygglov medges.
Miljöavdelningens bedömning av VA-frågan
Byggnation av ett fritidshus på fastigheten uppfyller inte kravet i PBL om
att marken ska vara lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna avlopp. På Tjurkö finns ett stort antal bebyggda fastigheter. På
ön finns inte något gemensamt avloppsnät, utan varje fastighet måste
själv lösa omhändertagande och behandling av avloppsvatten lokalt. På
större delen av ön har kommunen en skyldighet enligt 6 § lagen om
allmänna vattentjänster att tillgodose behovet av avlopp genom en allmän
avloppsanläggning. Så har ännu inte skett. De enskilda avloppen på
Tjurkö utgör en stor belastning på vattenmiljön i närområdet samt
förorenar sannolikt grundvattnet på ön, med risk för människors hälsa som
följd. Avloppen försämrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för
de ytvatten som berörs. Tjurkö lämpar sig alltså inte för byggnation av nya
bostäder på grund av avsaknade av kommunal allmän avloppsanläggning.
Att lösa avloppssituationen på varje enskild fastighet med enskilda
avloppsanläggningar och samtidigt upprätthålla tillräckligt skydd för
människors hälsa och miljön är omöjligt. I sammanhanget ska även
beaktas att förutsättningarna för att på Tjurkö anordna enskilda avlopp
som uppfyller miljökraven är mycket dåliga, med tanke på närheten till
havet och de ofta mycket bergiga förhållandena .
forts.

Sig n.
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BYGG 2011.2910

§ 206 (forts).
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt bygglov för nybyggnad av
fritidshus med garage och eldstad.
Att infiltrera avloppsvatten från ett stort antal fastigheter i de tunna
moränjordar som sparsamt förekommer på ön är inte möjligt.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan utgör inte någon sådan komplettering av
befintlig bebyggelsegrupp som avses i MB 4 kap 4 § . Den föreslagna
åtgärden uppfyller dessutom inte kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL om att
marken ska vara lämplig för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att
ordna avlopp.

Yrkande
Förvaltningens förslag är negativt.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss med motivering att
ytterligare kontakt tas med sökanden för att överväga en ny teknisk
lösning på avloppssituationen .
Eva Öhman (S) och Björn Tenland (SO) bifaller ovanstående yrkande.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således

att återremittera ärendet för ny kontakt med sökanden för att överväga en
ny teknisk lösning på avloppssituationen

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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§207
Övriga frågor/Information
Inga frågor ställdes.

Studieresa
Ordföranden informerar om studieresan med Miljö- och
byggnadsnämnden den 26-27 september 2013.

Sign.
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BYGG 2011 .901

§208
Ymer 3, Centralorten. Olovligt byggande.
2013-02-15 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan om att
fastighetsägaren till Ymer 3 olovligt har byggt en större altan än vad
bygglovet (MBN § 906) tillåter.
Vid besök på platsen kunde konstateras att bygglovet ej följts.
Kontakt har förevarit med fastighetsägaren.
Enligt plan- och bygglagens 11 kap 51 § skall tillsynsmyndigheten ta ut en
byggsanktionsavgift. Avgiften skall dock inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med
tillsynsmyndigheten, Miljö- och byggnadsnämnden.
Om en rättelse sker innan nämndens prövning tas ingen avgift ut och
ärendet avskrivs. Rättelse innebär att det som gjorts genom den olovliga
åtgärden tas bort. Storleken på byggsanktionsavgiften framgår av
PBF 9 kap.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att med stöd av 11 kap 20 och 37 §§ plan- och bygg lagen (2010:900)
plan- och bygglagen föreläggs ägarna till fastigheten att vid vite om 50 000
kronor, senast inom två månader från det att beslutet har vunnit laga kraft,
vidta rättelse (riva den del som inte följer beviljat bygglov), samt
2. att om föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnadsnämnden beslut
att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.

Arnstein Njåstad (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2013.2030

§ 209
Holmsjö 1:74, Holmsjö. Bygglov för tillbyggnad av vattenverk.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, detaljplan 74, laga
kraft den 15 mars 1955.
Ansökan avser tillbyggnad av vattenverk med 37,4 kvm.
Enligt gällande detaljplan är området markerat som park-/plantering.
Parkområdena är utlagda för att åstadkomma fria ytor inom samhället
samt att säkerställa god sikt vid vägkorsningar.
Byggnadsnämnden i Fridlevstads kommun beslutade den 7 december
1959, § 61, att bevilja bygglov för uppförande av vattenverk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljade bygglov för om- och tillbyggnad
av vattenverk den 8 september 1998, § 340.
Bygglov har tidigare meddelats enligt ovan varför den tillåtna
användningen "park-/plantering" får anses sakna aktualitet i detta fall.
Befintligt vattenverk har funnits sedan 1960 varför denna tillbyggnad inte
på något vis kan medföra någon negativ omgivningspåverkan.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagens 9 kap 25 §.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för tillbyggnad av vattenverk samt medger en
avvikelse mot gällande detaljplan med motivering att den del det berör
saknar aktualitet i detaljplanen,
2. att avgiften för bygglovet är 10 039 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige, samt
3. att som kontrollansvarig godkänns Claes Olovsson.

forts.
Sign.

I~
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BYGG 2013.2030

§ 209 (forts).
Holmsjö 1 :74, Holmsjö. Bygglov för tillbyggnad av vattenverk.
Upplysningar
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygg lagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med er
kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur
samrådsmötet kan hållas.
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14.
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71 .
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygg lagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen).
När arbetet påbörjas skall anmälan göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
26 september 2013.

§ 216

Presentation av ny politiker.

§ 217

Sammanträdesplan för år 2014.

§ 218

Remissvar. Internationellt program för Karlskrona kommun .

§ 219

Planlista. Prioritering av planarbete.

§ 220

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 221

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 222

Meddelanden.

§ 223

Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde. Utställning.

§ 224

Detaljplan för Hasslö 9:133, m fl. Planbesked.

§ 225

Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö. Godkänna.

§ 226

Riktlinjer för Miljö- och byggnadsnämndens handläggning av ärenden rörande
små avloppsanläggningar. Utgår.

§ 227

Gräbbegården 1 :5 , Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 228

Jämjö-Torp 1:22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.

§ 229

Karlskrona 3:22, Rosenholm. Förhandsbesked för nybyggnad av
automatbensinstation.

§ 230

Kråkerum 13:1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 231

Kättilsmåla 1:18, Augerum. Förhandsbesked för nybyggnad av två
en bostadshus.

§ 232

Senoren 5:3, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 233 Tving 1:22, Tving. lnstängsling av allmän platsmark.

Sign.

§ 234

Kurser och konferenser.

§ 235

Övriga frågor/Information.

Sign.
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Plats och tid

Föredragningsmöte i bussen, kl 08.20-09.50
Beslutsmöte Scandic Hotell, kl 18.00-18.45
torsdagen den 26 september 2013

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1 :e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (M), kl 08.20 - 09.50
Sofia Bothorp (MP), kl 18.00 - 18.45
Carl-Göran Svensson (M), kl 18.00 - 18.45
Eva Öhman (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Per Löfvander (S)
Arnstein Njåstad (M)
Björn Tenland (SO)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Peter Bäckström (M)
Johan Eriksson (V)
lngmarie Söderblom (MP), kl 08.20 - 09.50

Övriga närvarande ersättare

Eva Räder (FP)
Julia Johansson(C)
lngmarie Söderblom (MP), kl 18.00 - 18.45

Tjänstemän

Övriga

Förvaltningschef Hans Juhlin, jäv § 228
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson, kl 18.00 - 18.45
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Bygglovchef Kristina Stark
Planarkitekt Malin Nilsson, kl 08.20 - 09.50

Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher

Eva Öhman

Utses att justera

Sign .

Sign.
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Justerings tid och plats

Sekreterare
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Enligt överenskommelse

W&u~ dmu/

Paragraf 216 - 235

Marie-Louise Bescher

&/- ~~<Z~~

Ordföranden

Carl-G6i-an Svensson
Kl 08.20 - 09.50

Sofia Bothorp
Kl 18.00-18.45

~Jv. O~ -

Juste rare

Eva Ohman

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

~W\k(
Marie-Louise Bescher

Sign.

Sign .
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Peter Bäckström

§ 216
Presentation av ny politiker.

Tjänstgörande ordförande Carl-Göran Svensson hälsar Peter Bäckström
(M) ny ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden hjärtligt välkommen.
Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.

Sign .

4

~KARLSKRONA
~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

26 september 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Akten
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DIA 2013.2605

§ 217
Sammanträdesplan för år 2014.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för Miljö- och byggnadsnämnden 2014. Med på planen finns även
förslag till datum för ärendeberedning och sammanträdestider för
arbetsutskottet.
Sammanträdestiderna är upprättade efter att Miljö- och
byggnadsnämnden sammanträder andra torsdagen i månaden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider för Miljö- och
byggnadsnämnden 2014.

Sign.

Sign.
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DIA 2013.2487
KS 2013.297.105

§ 218
Remissvar. Internationellt program för Karlskrona kommun.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Karlskrona kommun arbetar fram ett internationellt program för att ge
riktlinjer för kommunens agerande och deltagande i internationella
sammanhang.
Det internationella programmet ska bidra till att skapa en referensram och
en gemensam plattform för kommunens internationella arbete. Det
internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgarna, bidra till att
genomföra verksamhetsplaner samt uppnå kommunens vision
"Karlskrona 2030".
För Miljö- och byggnadsnämndens del är deltagandet i internationella
samarbetsprojekt, kunskapsutbyten samt framförallt kunskapsinhämtning
genom studiebesök, viktiga internationella frågor. Tydligast syns
kopplingen i ansvaret att utveckla Karlskrona med "Attraktiv Livsmiljö"
enligt visionen. Utvecklingen av Karlskrona som världsarv och skärgården
som biosfärsområde är också intressanta frågor som kräver internationella
samarbeten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram
programmet och har inget att erinra mot förslaget.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att översända tjänsteyttrandet till Kommunledningsförvaltningens
som sitt eget.

Sig n.

Sign.
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§ 219
Planlista. Prioritering av planarbete.

Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen.
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista 2013-09-26.

Sign.

Sign.
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§220
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign .

Sign.

~
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-12.

1. Remiss. Utredning av möjligheter för krogar att servera alkohol
till klockan 04.00.

§ 210

2. Gullbernahult 77, Gullberna Park. Bygglov för tillbyggnad av
uterum i enbostadshus.

§ 211

3. Hasslö 9:180, Hasslö. Bygglov för nybyggnad av sju stugor
samt servicebyggnad.

§ 212

4. Torstäva 14:2, tomt 50, Ramdala. Bygglov för tillbyggnad av
komplementbyggnad.

§ 213

5. Nämndens lista inför sammanträdet 26 september 2013.

§ 214

6. Övriga frågor/Information

§ 215
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§ 221
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.

Sign.

~

9

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

26 september 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

JO

Sammanträdesprotokoll

§222
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-08-02. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken,
fastigheten Fäjö 1:43 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-08-02. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut ifråga om uppförd friggebod mm,
fastigheten Strandskatan 7 i Karlskrona.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-06-20. Beslut avseende
ändring av byggnadsminnet af Trolle 4, Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-08-05. Upphävande av beslut
om att Ragn Sells Specialavfall AB, Sydostsanering, i Karlskrona
omfattas av bestämmelserna för farlig verksamhet, enligt lag om skydd
mot olyckor.
5. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2013-08-07. Mål
nr M 7336-13. Överklagat avgörande.
6. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-08-08. Avser
dispens från hämtning av hushållssopor på fastigheterna Jakobstorp
1:11 och 1:15 i Karlskrona kommun, Blekinge län.
7. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål.
Underrättelse 2013-08-15. Avser otillåten miljöverksamhet.
AM-105212-13.
8. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål.
Underrättelse 2013-08-15. Avser otillåten miljöverksamhet.
AM-105276-13.
9 . Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-08-19. Avser
bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:164
Karlskrona kommun.
10. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-08-21. Uppdaterad attestlista för
Miljö- och byggnadsnämnden.
11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-08-20. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om avledande av
dräneringsvatten m m, fastigheten Sturkö Hålan 61 :3 i Karlskrona
kommun.
Sign.

Sign.

WJ'

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

26 september 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

12. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-08-21 . Avser
föreläggande angående förslag till provtagningsplan samt förslag till
åtgärder avseende Saltö Varv AB på fastigheterna Saltö 2:1 och
Karlskrona 2: 1 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-08-23. Tillstånd till fiske med
elektrisk ström. Dnr 623-2595-13.
14. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-08-26. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Konungshamn 3:16 i
Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-08-27. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Verstorp 3:66 i
Karlskrona kommun.
16. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2013-08-28.
Strandskyddsdispens på fastigheten Senoren 6:9 i Karlskrona kommun;
nu fråga om prövningstillstånd.
17. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-08-29. Avser
bygglov för tillbyggnad av en bostadshus med inglasat uterum och
nybyggnad av förråd/carport.

Sign.

Sign.
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PLAN 2011 .105

§223
Detaljplan för Fäjö 1: 110, Säljö. Utställning.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Förslag till detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit föremål för
samråd. Under samrådstiden, 25 maj - 22 juni 2012, har
samrådshandingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun,
Stadsbiblioteket, Lyckeby bibliotek samt på Karlskrona kommuns
webbplats, karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen
fredagen den 25 maj 2012. Ett samrådsmöte har hållits den 30 maj 2012 i
sammanträdesrummet Freden i kommunhuset.
Ärendet bedrivs med normalt planförfarande.
Fastigheten Fäjö 1:110 har tidigare ägts av Försvarsmakten och
anläggningen har från början använts som bland annat radarstation och
övningsplats för försvaret. Till exempel har flygflottiljen F17 använt
anläggningen som utgångspunkt i olika övningar med helikoptrar. Det finns
två befintliga byggnader och en helikopterplatta, ett antal luftvärnsfundament och ett större bergrum. I samband med att anläggningen
byggdes genomfördes mycket omfattande sprängningar och gjutningsarbeten. I slutet på 1990-talet upphörde användningen av bergrummet och
några mindre byggnader revs på 2000-talet.
Anläggningen har stått tom och outnyttjad under en tid och
Försvarsmakten ansåg att man inte längre hade behov av fastigheten .
Fortifikationsverket började därmed se över möjligheterna att avyttra
fastigheten. I samband med avyttringen gjordes en bedömning om
fastigheten skulle överföras till någon annan myndighet. Bland andra
tillfrågades Naturvårdsverket och Karlskrona kommun om fastigheten
behövdes för samhällsändamål. Fastigheten annonserades ut för
försäljning på den öppna marknaden och i oktober 2010 sålde
Fortifikationsverket Fäjö 1 :110 till företagen Sandvikens fritidstomter AB
och Lindeberg fastigheter.
forts .

Sign .

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

PLAN 2011.105

§ 223 (forts).
Detaljplan för Fäjö 1 :110, Säljö. Utställning.

Turism och besöksnäring är en av de mest betydande och starkt växande
näringarna i Karlskrona kommun och är ett stort allmänt intresse. Säljö
udde är en del i Karlskrona kommuns strategiska satsning i att utveckla
skärgården och dess biosfärsområde. Syftet med den nya detaljplanen är
att möjliggöra utvecklandet av ett fritidsområde med gästhamn som kan
erbjuda service och servering till båtburna besökare samt en del
fritidshusbebyggelse. Syftet är även att skapa möjlighet för konferens- och
kursverksamhet med övernattning. Syftet är därtill att ny bebyggelse ska
utformas och ges en karaktär i enlighet med gestaltningsprogrammets
illustrationer och fotoexempel.
Planområdet är beläget på den sydvästra delen av ön Säljö i Karlskrona
skärgård. På Säljö finns idag en barnkoloni, enstaka åretruntboende och
en del sommarstugor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun, ställs ut
för allmän granskning, samt

2. att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.

Sign.

Sign.

W<t

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

26 september 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Akten

PLAN 2013.2258

§224
Detaljplan för Hasslö 9:133 m fl. Planbesked.
Planarkitekt Malin Nilsson föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för upprättande av ny detaljplan för
Hasslö 9:133 m fl på Hasslö, kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den
24 juni 2013.
Planområdet är beläget på sydöstra delen av Hasslö och gränsar i norr till
Garpahamnen om idag har en aktiv fiskeverksamhet och gästhamnservice.
I väst gränsar planområdet till en kommunal fastighet, 9:134. I söder
angränsar ett större naturområde.
Gällande detaljplaner 435/1984 och 680/2009 för området anger
användningarna industri, småindustri, vattenområde samt vattenområde
som i viss mån får utfyllas eller överbyggas. Syftet med begäran är att
utöka det mark- och vattenområde som gällande detaljplaner medger och
att i ny plan underlätta varvets fortsatta utveckling genom att möjliggöra
områden för nya piranläggningar och torrsättningsramper samt ny
torrsättningsutrustning och teknik. Gällande detaljplan från 2009 har en
genomförandetid på fem år.
Området är förorenat och behöver utredas mer ingående. En
miljökonsekvensbeskrivning som lyfter miljöpåverkan kommer att bli
aktuell. Hasslö varv har genom konsulter tagit fram vissa utredningar men
flera undersökningar om mark- och vattenpåverkan behöver göras.
En detaljplan med utökad byggrätt, samt möjligheter till utfyllning och
anläggning av större pirer, underlättar varvsverksamheten. Ett av ledorden
i den fördjupade Översiktsplanen över skärgården är att det ska vara en
levande skärgård . Upprättande av en ny detaljplan bedöms vara förenligt
med den fördjupade Översiktsplanen för skärgården då det föreslås i
planförslaget att befintligt varv ska vidareutvecklas.
forts.

Sign.

S ign.
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Sammanträdesprotokoll

PLAN 2013.2258

§ 224 (forts).
Detaljplan för Hasslö 9 :133 m fl. Planbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbete för Hasslö 9: 133 m fl. Detaljplanen
bedöms vara antagen före december 2014, samt
2. att planläggningsarbetet avses bedrivas med normalt förfarande.

Sign .

Sign.

~
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Sammanträdesprotokoll

PLAN 2010.3367

§ 225
Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö. Godkänna.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl , Trossö, har varit utställd för
granskning. Under utställningstiden, från den 24 maj till den 21 juni 2013,
har utställningshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun,
stadsbiblioteket och på Karlskrona kommuns webbplats: karlskrona.se.
Utställningen har annonserats i lokalpressen fredagen den 24 maj 2013.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett bostadshus
på idag obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö nordvästra kvadrant.
Planområdet avgränsas i öster och norr av Stora Möllebacksgränd, i väster
av Möllebackskyrkan och centrumbebyggelse och i söder av
Ronnebygatan.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö, daterad april
2013, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.

Sign.

Sign.

i't'j KARLSKRONA
~ KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll

MHA 2013.2887

§ 226
Riktlinjer för Miljö- och byggnadsnämndens handläggning av ärenden
rörande små avloppsanläggningar.
Ärendet utgår på ordföranden Sofia Bothorps begäran med motivering att
reglerna är oklara för nyproduktion och befintliga fastigheter.

Sign .

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.4576

§ 227
Gräbbegården 1 :5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en våning
med inredd vind i område där detaljplan och områdesbestämmelser
saknas.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade ett negativt förhandsbesked
2013-03-21 § 81 för aktuell åtgärd. Sökanden begärde omprövning av
beslutet och överklagade även beslutet till Länsstyrelsen på grund av att
sökanden såg sig ha anledning att tro att Miljö- och byggnadsnämnden
tagit beslut i rubricerat ärende på ofullständiga uppgifter. Länsstyrelsen
beslutade 2013-05-31 att Miljö- och byggnadsnämnden ska ompröva sitt
beslut enligt 27 § Förvaltningslagen.
Sökanden har i sin begäran om omprövning av ärendet framfört ytterligare
uppgifter:
• Till den tilltänkta byggnationen finns en samfälld väg där fastigheten
Gräbbegården 1:5 är delägare.
• Det finns en brunn med tjänligt dricksvatten.
• Sydkraft har dragit fram 3-fas el till befintligt markskåp.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
forts.

Sign.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.4576

§ 227 (forts).
Gräbbegården 1 :5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.

Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
bland annat med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan
samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och vid besök på plats
den 14 januari 2013 konstaterades att platsen består av ung ekskog med
inslag av ett fåtal enar. Strövstigar finns söder om platsen.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv.
Platsen omfattas av riksintresse för kustzonen som innebär att
fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till
befintlig bebyggelse.
Skäl till beslut
För platsen gäller riksintresse för kustzonen där ny fritidsbebyggelse
endast får tillkomma i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Det
föreslagna fritidshuset ligger cirka 300 meter från befintlig bebyggelse och
kan inte anses vara en komplettering till befintlig bebyggelse. Den
föreslagna åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL om att
markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
samt 8 kap 9 § PBL. Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den
föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Sökanden gavs möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Ett yttrande
inkom, 2013-03-01 , där sökanden var beredd att diskutera alternativa
platser för fritidshuset.
forts.

Sign.

Sign .
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.4576

§ 227 (forts).
Gräbbegården 1:5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.

Inom fastigheten Gräbbegården 1:5 gjorde förvaltningen bedömningen att
det inte fanns någon alternativ plats som uppfyllde kriterierna för en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelse, varken för ett fritidshus eller
ett enbostadshus.
De ytterligare uppgifter som sökanden framför i sin begäran om
omprövning, daterad 2013-04-24, ändrar inte förvaltningens bedömning
om att det föreslagna fritidshuset inte är en naturlig komplettering av
befintlig bebyggelse och därmed inte lämplig för ny bebyggelse. Om
platsen har tillfartsväg, dricksvatten och el har betydelse först efter
bedömning om marken anses lämplig för ny bebyggelse.
Sökanden har att lämnat yttrande över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus på
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Björn Tenland (SO) reserverar sig mot beslutet.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sig n.

Sign ~
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.2140

§228
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre enbostadshus.
Sökanden begär omprövning av Miljö- och byggnadsnämndens beslut
2013-05-16 § 144 enligt 27 § Förvaltningslagen på grund av ofullständig
kommunikation av handlingar inför beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte säkerställa att fullständig
kommunikation har skett avseende yttrande från Trafikverket inkommet
2013-04-18 och menar att Miljö- och byggnadsnämnden därför bör
tillgodose sökandes begäran och ompröva beslutet.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 kap 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 bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 kap om
skydd av riksintressen . Platsen omfattas av riksintresse för naturvård,
riksintresse för friluftsliv och riksintresse för kulturmiljö.
Området är även särskilt ekologiskt känsligt.
Ansökan gäller tre tomter med enbostadshus i en våning. En ny tillfartsväg
för de tre tomterna ansluter till Torhamnsvägen. Avloppsförsörjning sker
med ny enskild anläggning.
forts.

Sign .

Sign.

~

i'fti KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

26 september 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

22

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.2140

§ 228 (forts).
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre enbostadshus.
Platsen är belägen längs Torhamnsvägens östra sida, norr om
Hallaslättlyckan. Vid besök på platsen, den 9 mars 2012, kunde
konstateras att platsen för de tre tomterna är en platå, cirka fyra meter
ovanför Torhamnsvägen. Marken består av hällmark med enstaka mindre
enar. Området i övrigt är mycket bergigt och kuperat.
Bedömningen är att det krävs stora ingrepp i naturen och extraordinära
åtgärder för att göra platsen byggbar. En byggnation på platsen är inte en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-05-10 § 181 att återremittera
ärendet för att höra grannar. Trafikverket lämnade yttrande om att det
krävdes en bullerberäkning för att säkerställa att bullernivåerna från väg
748 inte översteg riktvärden. Sökanden kompletterade sin ansökan med en
bullerberäkning som medförde av "hus 3" flyttades längre österut eftersom
riktvärdena för buller överskreds. Trafikverket tog del av bullerberäkningen
och inkom med ett kompletterande yttrande och menade att bullerberäkningen borde uppdaterats med nyare siffror. Dock skulle maxnivån
inte påverkas och ekvivalentnivån ökade med 2 dbA vid ett högre
trafikflöde vilket Samhällsbyggnadsförvaltningen tolkade som att
riktvärdena ändå uppfylldes.
I Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-05-10 § 181 står att den plats
som sökanden angivit som möjlig för infiltration av avloppsvatten inte är
lämpad för ändamålet. Sökanden har tillsammans med miljöavdelningen
hittat ett område som är lämpligt för infiltration och en enskild
avloppslösning är därför möjlig.
Den kompletterande bullerberäkningen påverkar inte förvaltningens
tidigare bedömning om att det krävs stora ingrepp i naturen och
extraordinära åtgärder för att göra platsen byggbar. En byggnation på
platsen är inte en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse.
forts.
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BYGG 2011 .2140

§ 228 (forts).
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre enbostadshus.

Sökanden har lämnat yttrande på förslaget till beslut.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.

Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till förhandsbeskedet med
motivering att en skonsam grundläggningsmetod används samt att det
villkoras att det byggs enligt sökandens förslag.
Eva Öhman (S), Stefan Lundin (FP) och Johan Eriksson (V) bifaller
Carl-Göran Svenssons yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus

till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
motivering att en skonsam grundläggningsmetod används samt att det
villkoras att det byggs enligt sökandens förslag med hänvisning till,

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

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 3 782:50, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Förvaltningschef Hans Juhlin anmäler jäv och deltar inte i beslutet
av ärendet.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
forts.
Sign.

Sign .
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011 .2140

§ 228 (forts).
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre enbostadshus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 § .
Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovsansökan .
Faktura fö r avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.1753

§ 229
Karlskrona 3:22, Rosenholm. Förhandsbesked för nybyggnad av
automatbensinstation.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av automatbensinstation
med två pumpar i ett område norr om E22 vid Rosenholm där detaljplan
och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Byggnadsverk
ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. Vidare ska
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till skydd mot uppkomst och spridning av
brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.
Tillskott till befintlig bebyggelse kan prövas utan detaljplaneläggning endast
om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den
tillkommande byggnationen inte aktualiserar sådana frågeställningar som
måste lösas i ett större sammanhang.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen .
Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av en ca 3 500 kvm stor yta som omges av avfarter till E22
samt väg 679 som utgör tillfartsväg till Rosenholm.
forts .
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BYGG 2013.1753

§ 229 (forts).
Karlskrona 3:22, Rosenholm. Förhandsbesked för nybyggnad av
automatbensinstation.
Området nyttjas vid vissa tidpunkter som parkering för besökare till Arena
Rosenholm. I väster finns Silletorpsån som är utpekad som ekologiskt
känslig.

Riksintressen
Väg E22 är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Silletorpsån
utgör riksintresse för naturvård .
Inkomna yttranden
Berörda grannar, Trafikverket och Räddningstjänsten har getts möjlighet
att yttra sig över ansökan. Tre yttranden har inkommit.
Ägaren till Boråkra 12:1 framför att platsen för den föreslagna
byggnationen är en del av en sankmark med direkt anknytning till
Silletorpsån som är mycket känslig ur naturvårdssynpunkt. Det finns planer
på att muddra ån för att skapa ett bättre flöde och därmed få en ökning av
de fiskarter som finns idag.
Räddningstjänsten har inkommit med ett yttrande där man framför att
remissyttrandet grundar sig på lag om skydd mot olyckor (SFS 003:778)
samt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011 ). Enligt
ansökan kommer anläggningen följa MSB:s föreskrifter och allmänna råd,
vilket alltid är en förutsättning för att få tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Placeringen är intill avfart från E:22 vid
Rosenholm. Det är höjdskillnad som medför att fordon på E:22 och fordon
som kör av från E:22 på avfarten är ovanför anläggningen. Avfarten saknar
skyddsräcke vid den tänkta placeringen. Det bör åtgärdas för att säkerställa att fordon inte kan "trilla ner" i anläggningen. Det bör även utredas
om det ska anordnas förstärkta skyddsräcken på E:22 för att förhindra att
fordon kan "trilla ner" i anläggningen. Placeringen blir på befintlig parkering
där det vid ishockeymatcher och andra evenemang ofta är fullt med
parkerade bilar. För att säkerställa att säkerhets- och skyddsavstånd alltid
följs, i enlighet med lag och föreskrifter, bör det därför anordnas fysiska
hinder som säkerställer att det inte går att parkera för nära anläggningen,
samt att tillfartsvägar alltid är framkomliga .
forts.
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BYGG 2013.1753

§ 229 (forts).
Karlskrona 3:22, Rosenholm. Förhandsbesked för nybyggnad av
automatbensinstation.

Trafikverket har inkommit med ett yttrande där man framför att aktuell del
av berörd fastighet ligger utmed E:22 och väg 679, för vilka Trafikverket är
väghållare. E:22 har vid aktuellt avsnitt högsta tillåtna hastighet 100 km/h
och total årsdygnstrafik på drygt 9 000 fordon vilket medför en säkerhetszon om 10 meter från vägkant. Avfartsrampen för väg E:22 är även den
skyltad till 100 km/h, men ett mindre trafikflöde, vilket medför en säkerhetszon på nio meter. Väg 679 har vid aktuellt avsnitt högsta tillåtna hastighet
50 km/h och total årsdygnstrafik på 1 400 fordon vilket medför en
säkerhetszon om sex meter från vägkant. Inom dessa zoner får av trafiksäkerhetsskäl inga oeftergivliga föremål placeras.
Trafikverket framför vidare att E:22 är dessutom utpekad som riksintresse
för kommunikationer, vilket innebär att anläggningen ska skyddas mot
åtgärder som kan försvåra möjligheterna att nyttja eller utveckla
anläggningen. För E:22 gäller byggnadsfritt avstånd 50 meter räknat från
vägområdet. Motsvarande byggnadsfria avstånd från väg 679 är 12 meter.
Inom detta område ska generellt inga byggnader eller andra fasta föremål
placeras. Enligt underlaget för ansökan om förhandsbesked har
anläggningen placerats nära berörda vägar, vilket Trafikverket med
hänsyn till såväl trafiksäkerhet som möjlighet att på sikt utveckla vägsystemet, inte godkänna. Om avsteg från det byggnadsfria avståndet ska
kunna prövas krävs ytterligare underlag bland annat i form av en
riskanalys som klargör vilka skyddsavstånd som krävs t ex till allmän väg.
Slutligen framför Trafikverket att då aktuell fastighet ligger i ett område
som är under utveckling med pågående planering för såväl Rosenholm
som Backabo anser Trafikverket att frågan om markens lämplighet och
möjligheten att anlägga en bensinstation inom området borde prövas i en
planprocess. Trafikverket anser med hänsyn till ovanstående att
kommunen inte kan bevilja ett positivt förhandsbesked för en automatbensinstation med föreslagen utformning.
forts.
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§ 229 (forts).
Karlskrona 3:22, Rosenholm. Förhandsbesked för nybyggnad av
automatbensinstation.

Skäl till beslut
Närheten till väg E:22 och Silletorpsån innebär att det krävs ytterligare
underlag, bland annat i form av en riskanalys, för att kunna avgöra om
platsen är lämplig för den föreslagna byggnationen. Lämpligheten i att
anlägga en automatbensinstation på den aktuella platsen bör därför
studeras i ett större sammanhang, i en prövning genom detaljplaneläggning enligt 4 kap 2 §plan- och bygglagen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Det som framförs i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning då det fortfarande krävs ytterligare underlag för
att kunna avgöra om platsen är lämplig för den föreslagna byggnationen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av en
automatbensinstation till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till ,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 476 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skicka separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.1478

§230
Kråkerum 13:1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning utanför Jämjö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-08-22 konstaterades att platsen ligger i
anslutning till befintlig bebyggelse och utgörs av en grusplan omgiven av
ung björk och tall. Äldre träd av bok, ek och björk finns mot åkerkanten i
väster. Parallellt med Ekerydsvägen och cirka 15 meter in på fastigheten
finns en el-ledning. El-ledningen utgör inget hinder för byggnation.
Vatten och avlopp
Fastigheten avses försörjas med enskilt vatten och avlopp.
Miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskilt vatten och avlopp är
möjligt att ordna inom fastigheten.
forts.
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§ 230 (forts).
Kråkerum 13:1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Enskild vatten- och avloppslösning är möjlig. Infart
kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden är en naturlig
komplettering av befintlig bebyggelse och uppfyller kraven enligt 2 kap
4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Tillstånd från Trafikverket att anordna utfart mot befintlig säg ska föreligga
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 4 76 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
PBL 2 kap 39 §.
forts .
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§ 230 (forts).
Kråkerum 13: 1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovansökan.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 231
Kättilsmåla 1: 18, Augerum. Förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två stycken
enbostadshus i Kättilsmåla. På fastigheten avses två tomter styckas av
med en storlek på cirka 1 200 kvm och cirka 1 500 kvm. En detaljplan,
som fastställdes den 18 september 1953, gäller för platsen. Enligt
detaljplanen får området användas endast för småindustriändamål.
Byggnaden får dock uppföras eller inredas för med industrirörelsen
samhöriga bostäder samt där så prövas lämpligt även för annat
bostadsändamål. Byggrätten är inte begränsad till marken utan det finns
endast en begränsning i byggnadshöjd på 7,6 meter.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
2007-09-13 § 309 och 2009-12-10 § 366.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
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§ 231 (forts).
Kättilsmåla 1 :18, Augerum. Förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus.

Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-08-22 konstaterades att marken utgörs av
öppen gräsbevuxen äng i anslutning till befintlig bebyggelse. Marken har
en lutning på cirka tre meter med högsta delen i nordost.
Vatten och avlopp
Det är möjligt att ansluta fastigheterna till det kommunala VA-nätet.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg . Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två stycken
enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 4 76 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.
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BYGG 2013.1479

§ 231 (forts).
Kättilsmåla 1:18, Augerum. Förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden för påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i
huvudsak utformning.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.437

§232
Senoren 5:3, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ansökan avser förhandsbesked för delning av aktuell fastighet i tre delar
och nybyggnad av ett fritidshus på en av tomterna i ett område där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintresse.
forts.
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§ 232 (forts).
Senoren 5:3, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-02-28 konstaterades att fastigheten består av
delvis odlad mark och delvis skog med ung ek, en och inslag av björk. I
den västra delen av fastigheten finns en el-ledning som inte berörs av den
föreslagna byggnationen.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv.
Vatten och avlopp
Fastigheten avses försörjas med enskilt vatten och avlopp. Miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskilt vatten och avlopp är möjligt
att ordna inom fastigheten .
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. E.ON Elnät
Sverige AB har inkommit med ett yttrande där det meddelas att E.ON
Elnät har rättigheter för ledningar inom fastigheten. Dessa rättigheter ska
utredas om de ska överföras till nytillkomna fastigheter. Under
förutsättning att i yttrandet nämnda avstånd och försiktighetsmått efterlevs
och att E.ON Elnät inte drabbas av några kostnader har E.ON Elnät inget
att erinra mot förhandsbeskedet.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påtagligt
skadas av aktuell åtgärd. Endast vatten- och avloppslösning är möjlig. Den
föreslagna byggnationen är en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelse och uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
forts .
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BYGG 2013.437

§ 232 (forts).
Senoren 5:3, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandbesked för lokalisering av ett fritidshus till den
föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med hänvisning
till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 11 748 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
PBL 9 kap 39 §.
Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovansökan.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.2659

Fastighetsägare
Akten

§ 233
Tving 1 :22, Tving. lnstängsling av platsmark.

Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Ärendet avser olovlig instängsling av allmän platsmark.
Fastighetsägaren har informerats i skrivelse om att vidtagen instängsling
är otillåten. Fastighetsägaren har inkommit med synpunkter som inte ger
Miljö- och byggnadsnämnden anledning att bedöma ärendet annorlunda.
Tillsynsmyndigheten är skyldig att pröva om det finns anledning att anta
att en åtgärd strider mot plan- och bygglagen (PBL), se 11 kap 5 § PBL.
Detaljplanen reglerar med bindande verkan markens indelning i
kvartersmark och allmänplatsmark, se 4 kap 1 § och 5 § PBL.
Detaljplanen, F6/1956, för aktuell fastighet anger allmän plats
gata/planering vilket innebär att marken inte får privatiseras eftersom detta
strider mot planens syfte. Det stängsel som uppförts runt del av
Tving 1:22 avhåller allmänheten från att vistas inom eller passera genom
det berörda området. Stängslet syftar till att skydda enskild egendom på
mark där fastighetsägaren inte är huvudman enligt detaljplanen.
Vid kommunicering av ärendet har framkommit att fastighetsägaren avser
att öppna en gånggrind och på detta sätt göra marken tillgänglig under
tiden ärendet prövas. Tillsynsmyndigheten gör bedömningen att
inhägnaden av området har privatiserande effekt för allmänheten även om
en grind står öppen.
Miljö- och byggnadsnämnden hanterar här frågan om olovligt stängsel
med möjlighet att vidta rättelse till utsatt tid. Sker inte rättelse tas ärendet
upp för beslut om föreläggande vid vite enligt 11 kap 20 § och 37 § PBL.
forts.
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BYGG 2013.2659

§ 233 (forts).
Tving 1 :22, Tving. lnstängsling av platsmark.

Mark- och miljödomstolen gör prövning om utdömande av vite.
Vidare kan tilläggas att i de upplysningar som lämnats på förfrågan
tidigare i ärendet har inte någon bedömning gjorts avseende detaljplanens
tillåtna användning utan endast frågan om lovplikt för stängsel.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att med stöd av plan- och bygglagens 11 kap 37 § föreläggs
fastighetsägaren att senast den 7 november 2013 ta bort stängslet från
fastigheten Tving 1:22, underlåter fastighetsägaren det, förpliktas
fastighetsägaren att utge ett vite om 25 000 kronor, samt
2. att fastighetsägaren förpliktas vidare att utge samma belopp för varje
period om en månad , räknat från den 7 november 201 3, under vilket
stängslet står kvar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sign.
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Björn Tenland
Lars Karlsson

§ 234
Kurser och konferenser.
EnergiTing Sydost 2013.
Ledamöterna Björn Tenland (SO) och Lars Karlsson (C) deltar i
konferensen EnergiTing den 7 november 2013 i Karlskrona.

Konferensavgift 950 kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att Björn Tenland (SO) och Lars Karlsson (C) deltar i konferensen
EnergiTing med en kostnad av 950 kronor per person.

Sign.
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§ 235
Övriga frågor/Information

"Byggnadsnämnden ser mellan fingrarna "
Eva Öhman (S) undrar över rubricerad frågeställning på Karlskrona
kommuns diskussionsforum på webben.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar.

TV-program
Eva Öhman (S) undrar om dricksvattnet i Lyckebyån påverkas med
anledning av ett TV-program om avfallet från ett glasbruk i Orrefors.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar.

Atervinningscentraler
Eva Öhman (S) beskriver att det finns tio återvinningscentraler i
Karlskrona kommun där kommunmedborgarna kan lämna det mesta man
behöver bli av med. Alla återvinningscentraler är bemannade och har
bestämda öppettider. För återvinningscentralerna ansvarar kommunen.
För de flesta av medborgarna i centrala Karlskrona finns ingen möjlighet
att lämna el-avfall eller deponi. Många som bor på Trossö är äldre och
många har inte tillgång till bil för att ta sig till kommunens återvinningscentraler.
S-gruppen i Miljö- och byggnadsnämnden vill att möjligheterna undersöks
om det under tiden hamnområdet inte är expanderat, öppna en bemannad
återvinningscentral samt att liknande insamlingar som gjordes på centra la
Trossö den 21 september återupprepas exempelvis en gång i månaden.
Ärendet vidarebefordras till Tekniska nämnden.
forts.
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235 (forts).

Ovriga frågor/Information

Taxa för förhandsbesked
Lars Karlsson (C) undrar varför taxorna är olika.
Planchef Ola Swärdh svarar.

Miljöprogram
Lars Karlsson (C) vill att Miljöprogrammet som är taget av
Kommunfullmäktige skickas ut till Miljö- och byggnadsnämnden.
Ordföranden Sofia Bothorp svarar att programmet ska delas ut på nästa
Miljö- och byggnadsnämnd samt att en föredragning ska ske i ärendet.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
17 oktober 2013.

§ 240

Presentation av ny politiker.

§ 241

Delårsrapport per augusti 2013 samt personalnyckeltal.

§ 242

Information. Inkomna synpunkter angående VA-planen.

§ 243

Information. Inkomna synpunkter för fördjupad översiktsplan för skärgården.

§ 244

Information. Miljöprogram Karlskrona kommun.

§ 245 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Sign.

§ 246

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 247

Meddelanden.

§ 248

Detaljplan för del av Karlskrona 5:19 (Blomsterkiosken), Bergåsa centrum.

§ 249

Riktlinjer för Miljö- och byggnadsnämndens handläggning av ärenden rörande
små avloppsanläggningar.

§ 250

Aspö 4:41, Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 251

Hasslö 1:152, Hasslö . Förhandsbesked för avstyckning för
parkeringsplats/garage.

§ 252

Lyckeby 4:35, Knösö. Förhandsbesked för två enbostadshus.

§ 253

Olsäng 9:17, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

§ 254

Öljersjö 3:16, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus.

§ 255

Östra Nättraby 2: 18, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
garage/carport.

§ 256

Övriga frågor/Information .

§ 257

Ymer 7, Centralorten. Lovföreläggande fasadändring. Utgår.

§ 258

Aspö 4:348, Aspö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd.

§ 259

Ymer 7, Långö. Bygglov för fasadförändring av parhus.

I Sigolfi

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

17 oktober 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 17 oktober 2013, klockan 08.30 - 11 .30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (M)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Per Löfvander (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Björn Tenland (SD)
Stefan Lundin (FP)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Julia Johansson(C)
lngmarie Söderblom (MP)

Övriga närvarande ersättare

Tommy Brolin (S)
Marcus Degerskär (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Peter Bäckström (M)
Bengt Andersson (M), kl 08.30 - 10.50
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP)

Tjänstemän

Övriga

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Bygglovchef Kristina Stark
Planarkitekt Sandra Högberg, kl 08.30 -10.40
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 09.1 O - 10.40
Controller Ann-Christin Östbergh
Miljöstrateg Aida Zubic, Kommunledningsförvaltningen,
kl 08.30 - 09.20
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 10.40- 10.50
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign.
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Enligt överenskommelse

@aw~~J

Sekreterare

'
Marie-Louise
Bescher

Paragraf 240 - 259

164- ~=-~~

Ordförande

Carl-Göfon Svensson

· ~ ~~

Justerare

k i Ryge

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

~Ultl~fäill:It,· tu·
Marie-Louise Bescher
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Sign.
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Tommy Brolin

§240
Presentation av ny politiker.
Tjänstgörande ordförande Carl-Göran Svensson hälsar Tommy Brolin (S)
ny ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden hjärtligt välkommen.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.

4

iilf:\i KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

5

17 oktober 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

DIA 2013.2983

Akten
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen

§ 241
Delårsrapport per augusti 2013 samt personalnyckeltal.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta delårsbokslut per 31 augusti 2013 samt lämna en prognos för
helår 2013.
Prognosen per helår innebär att förvaltningen i huvudsak följer budget. En
positiv awikelse redovisas på bygglovavdelningen med 0,6 mnkr per
helår. Beroende på konjunktur och utveckling inom byggande kan utfallet
bli mer positivt. Enstaka större byggprojekt får genomslag. Prognosen
förutsätter kontinuerligt inflöde av ärenden. Det låga byggandet av småhus
skapar osäkerhet kring intäkter av planavgifter medan intäkter av planavtal
är enklare att förutse.
Miljöavdelningens verksamhetsområde är till största delen oberoende av
konjunkturer och årsavgifter ger stabilitet. Miljöavdelningen prognostiserar
ett underskott på -0,5 mnkr på grund av vissa konjunkturpåverkade
avgifter som uteblivit samt resursbrist för att genomföra tillsyn. Nämndens
reserv har utnyttjats och tjänster varit vakantsatta under året för att klara
besparingskrav.
I tusentals kronor
Verksamhet

Miljö- och
b_y_gg_nadsnämnden
Näm ndadm inistration
Förvaltnirig_slednin_g_
Planavdelning_
B_ygg_lovavdelnin_g_
M i!l_öavdel nin_g_en
Reserv

Totalt:

Bud_g_et

Bud_g_et

Utfall

Avvikelse

2013

jan-au_g_ 13

jan-au_g_ 13

jan-au_g_13

I Sigo

J1l-

I S~o

Diff mot
Budget
helår

806,5
571,1
500,2
3 317,0
901 ,5
4 612,7
0 ,0

490,2
371,8
182,5
2 444,0
584,2
7 745,0
0,0

335,5
374,1
399,3
1 956,7
-1 072,9
7 098,5
0 ,0

154,7
-2,3
-216,8
487,3
1 657,1
646,5
0,0

706,5
571, 1
500,2
3 217,0
301,5
5 11 2, 7
0 ,0

100,0
0 ,0
0,0
100,0
600,0
-500,0
0,0

10 709,0

11 817,7

9 091,2

2 726,5

10 409,0

300,0

forts.
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§ 241 (forts)
Delårsrapport per augusti 2013 samt personalnyckeltal.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31 med helårsprognos,
samt

2. att överlämna delårsrapporten per 2013-08-31 till Revisionen.

Sign.
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§242
Information. Inkomna synpunkter angående VA-planen.
Planchef Ola Swärd informerar om de synpunkter som har inkommit från
bland annat:
•
•

•
•

•

Länsstyrelsen
Myndigheter: Trafikverket, Räddningstjänsten,
Kommunledningsförvaltningen, Polisen, Försvarsmakten, SETI ,
Blekinge Tekniska Högskola och Affärsverken.
Föreningar: Ytterön/Ö Hästholmen förening , Ytterön/Ö Hästholmen
VA ek förening och Intresseföreningen Skärgårdsmiljö.
Företag och organisationer: E-On, Björkenäs frit vägs förening ,
Senoren/Möcklö VA-ek förening och Karlskrona
kommunbygdegård .
Privatpersoner.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sig n.
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§ 243
Information. Inkomna synpunkter för fördjupad översiktsplan för
Östra skärgården.

Planarkitekt Sandra Högberg informerar om de synpunkter och det
förarbete som förevarit under samrådstiden 3 juni - 30 september 2013.
Sammanlagt har 90 yttranden inkommit.
De övergripande synpunkterna har rört områdena:
•
•
•
•

Kommunikationer och infrastruktur.
Hamnarna.
Renhållning och skötsel.
Riksintresse för fiske och totalförsvaret.

Utställning är planerad till januari - mars 2014 och beslut om antagande i
juni 2014.
Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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§ 244
Information. Miljöprogram Karlskrona kommun.
Miljöstrateg Aida Zubic informerar i ärendet.
Karlskrona kommun är en utav Sveriges eko-kommuner. Det övergripande
målet för arbetet är att i allt Karlskrona kommun gör ska utgångspunkten
vara det långsiktigt hållbara samhället som definieras av de fyra
hållbarhetsprinciperna. Karlskrona kommun ska bli ett långsiktigt hållbart
samhälle för både nuvarande och kommande generationer.
Syftet med programmet är att vidareutveckla Karlskrona kommuns arbete
med de nationella miljömålen och skall ses som Karlskrona kommuns
"strå till stacken" när det gäller att uppnå dem. Riksdagens och
kommunens ambition är att alla mål ska vara uppfyllda inom en
generation, till år 2020.
Handlingsplanen för miljömålen ska ses som ett verktyg i det kommunala
miljöarbetet. Allt miljöarbete är viktigt och bidrar till att nå miljökvalitetsmålen. Miljöprogrammet kompletterar insatser som redan görs i
kommunen och har tagits fram i samverkan med en arbetsgrupp
bestående av representanter från kommunens olika förvaltningar och
bolag.
Energi- och klimatfrågorna tas inte upp i miljöprogrammet, då Karlskrona
kommun har antagit ett energi- och klimatprogram som behandlar dessa
områden.

Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 245
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign.

10

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-12.

1. Remiss. Utredning av möjligheter för krogar att servera alkohol
till klockan 04.00.

§ 210

2. Gullbernahult 77, Gullberna Park. Bygglov för tillbyggnad av
uterum i enbostadshus.

§ 211

3. Hasslö 9:180, Hasslö. Bygglov för nybyggnad av sju stugor
samt servicebyggnad.

§ 212

4. Torstäva 14:2, tomt 50, Ramdala. Bygglov för tillbyggnad av
komplementbyggnad.

§ 213

5. Nämndens lista inför sammanträdet 26 september 2013.

§ 214

6. Övriga frågor/Information

§ 215
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§ 246
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.
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§ 247
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-02. Anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 §miljöbalken (1998:808) angående
nedläggning av VA-ledning till fastigheten Lyckeby 3:32 i Karlskrona
kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-02. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Dragsö 1:3 i Karlskrona
kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-02. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av nätstation på fastigheten Gräbbegården 1 :3 i
Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-09-03. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut angående buller från ABB:s
verksamhet m m på Verkö, fastigheten Bommen 11 i Karlskrona
kommun.
5. Föreläggande om försiktighetsmått i samband med förläggning av
vattenverksamhet i Silletorpsån på fastigheterna Bostorp 2:8,
Bredabäck 1:30 m fl i Karlskrona kommun.
6. Kommunstyrelsen 2013-09-03 § 158. Resepolicy för Karlskrona
kommun.
7. Kommunstyrelsen 2013-09-13 § 165. Remiss. Boverkets förslag till
regeländring till ungdomar och studenter.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-12. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut avseende föreläggande om
försiktighetsmått för Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet på
fastigheten Ekeryd 1:23 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-12. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken,
fastigheten Ekeryd 1:23 i Karlskrona kommun.
10. Intyg om attesträtt vid kundfakturering vid
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-08-21.

Sign.
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-24. Tillstånd till transport av
avfall. 562-2318-2013.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-24. Avser
vattenverksamhet på fastigheten Strömsberg 1 :21 m fl, Karlskrona
kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-25. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om avgift för strandskyddsdispens på
fastigheten Tjurkö 1: 17 i Karlskrona kommun.

Sign.
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PLAN 2004.5158

§ 248
Detaljplan för del av Karlskrona 5:19 (Blomsterkiosken),
Bergåsa centrum.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2005-01-12 § 15 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av Karlskrona 5:19 (Blomsterkiosken). Karlskrona kommun genom
Tekniska nämnden upplåter sedan lång tid gatumark till Blomsterkiosken.
Syftet med Miljö- och byggnadsnämndens beslut är att göra pågående
verksamhet permanent, det vill säga överföra allmän platsmark till
kvartersmark. Miljö- och byggnadsnämnden framhöll i sitt beslut att med
tanke på trafikmiljön bör planarbetet även ingå att alternativa lägen
studeras.
Det aktuella området ingår i en ny detaljplan (del av Karlskrona 5: 12 m fl)
som vann laga kraft 2012-11-21. Detaljplanen anger en ny tomt för
Blomsterkioskens verksamhet (handel) på den norra sidan av
Krutviksvägen. Verksamheten ska således flyttas från sin nuvarande plats,
som kommer att tas i anspråk för gång- och cykelväg samt hållplats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planuppdraget för del av Karlskrona 5:19 (Blomsterkiosken), Bergåsa
centrum avskrivs.

Sign .
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MHA 2013.2887

§249
Riktlinjer för Miljö- och byggnadsnämndens handläggning av ärenden
rörande små avloppsanläggningar.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för
Miljö- och byggnadsnämndens handläggning av ärenden rörande små
avloppsanläggningar. Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma en
rättssäker, enhetlig och effektiv handläggning av ärenden, samt att uppnå
kostnadseffektiva miljöåtgärder vad gäller små avloppsanläggningar.
Under årens lopp har Miljö- och byggnadsnämnden (dessförinnan Miljöoch hälsoskyddsnämnden) fattat beslut om ett stort antal policys,
principbeslut och dylikt gällande små avloppsanläggningar (tidigare
benämnda enskilda avloppsanläggningar). De nya riktlinjerna bör ersätta
alla tidigare sådana beslut.
VA/renhållningsavdelningen, miljöstrategiska enheten, planavdelningen
och bygglovavdelningen har haft möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget till riktlinjer. Inkomna synpunkter har beaktats.
Förslaget till riktlinjer är i överensstämmelse med kommunens förslag till
VA-utbyggnadsplan.
Yrkande
Förvaltningens förslag är godkänna.
lngmarie Söderblom (MP) yrkar på återremiss med motivering att
VA-planen och riktlinjerna för Miljö- och byggnadsnämndens handläggning
av ärenden rörande små avloppsanläggningar tas samtidigt.
Stefan Lundin (FP) och Morgan Mattsson (S) bifaller yrkandet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot lngmarie
Söderbloms (MP), Stefan Lundins (FP) och Morgan Mattssons (S) yrkande
och finner att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt lngmarie
Söderbloms (MP), Stefan Lundins (FP) och Morgan Mattssons (S)
yrkande.
forts .
Sign .
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MHA 2013.2887

§ 249
Riktlinjer för Miljö- och byggnadsnämndens handläggning av ärenden
rörande små avloppsanläggningar.

Därefter ställer ordförande proposition på om ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde och finner att ärendet skall återremitteras.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således

att återremittera ärendet med motivering att VA-planen och riktlinjer för
Miljö- och byggnadsnämndens handläggning av ärenden rörande små
avloppsanläggningar tas samtidigt.

Sig n.

Sign.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Grannar
Trafikverket
Akten

BYGG 2013.2172

§ 250
Aspö 4:41, Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning på Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Tillfart
föreslås ske med utfart mot Madviksvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
2011-09-08 § 312.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områden är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det innebär bland annat
att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av vikt att
den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsens förutsättningar
Marken utgörs huvudsakligen av vildvuxen busk- och slyvegetation med
inslag av vass och ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Platsen ligger utanför
Försvarsmaktens samrådsområde och Försvarsmakten har därför inte
hörts i ärendet.
forts.
Sign.

Sig n.
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BYGG 2013.2172

§ 250 (forts).
Aspö 4:41, Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom kommunal
anslutning.
Grannar
Berörda grannar och Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan . Trafikverket har inkommit med ett yttrande där Trafikverket
framför att vid anslutningspunkten till Madviksvägen är det en enskild väg
och inte en statlig. Trafikverket är därför inte beslutande i
anslutningsfrågan. Trafiken utmed Madviksvägen påverkar dock de delar
av vägen som är statlig i norr vid färjelägret. Då nästintill all fordonstrafik
mellan Aspö och fastlandet går via Madviksvägen, och sikten vid den
föreslagna anslutningspunkten är begränsad , då vägen går i kurva,
rekommenderar Trafikverket att anslutningen istället sker till den enskilda
vägen direkt öster om fastigheten. Den enskilda vägen har en befintlig
anslutning till Madviksvägen som har bättre geometri och siktförhållanden.
Sökanden har yttrat sig över Trafikverkets yttrande och framför att den
enskilda väg som löper söder om den aktuella fastigheten (och är
föreslagen som utfart) är fastigheten delägare i. Den väg som löper öster
om och har utfart söder om fastigheten är sökanden inte delägare i.
Utfarten till Madviksvägen för den föreslagna utfarten är likvärdig den södra
utfarten som Trafikverket hänvisar till. Vid ansökan om lov hade
Trafikverket inget att yttra i ärendet då sikten är god och hastigheten låg,
50 km/h. Vid tidigare ansökningstillfället var även nämnden på besök och
kunde då inte finna detta som skäl för avslag.

Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen . Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan ordnas från Madviksvägen. Den föreslagna åtgärden är en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelse och uppfyller därmed kraven
enligt 2 kap 4-5 §plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap 9 §
plan- och bygglagen.
forts.

Sign.
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BYGG 2013.2172

§ 250 (forts).
Aspö 4:41, Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sigo
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BYGG 2013.839

§ 251
Hasslö 1:152, Hasslö. Förhandsbesked för avstyckning för
parkeringsplats/garage.
Ansökan avser avstyckning för parkeringsplats/garage. Sökanden äger
fastigheten Hasslö 1: 194 men parkerar på fastigheten Hasslö 1: 152 då det
inte är möjligt att parkera på den egna tomten. Sökanden vill genom en
avstyckning från fastigheten Hasslö 1 :152 till fastigheten Hasslö 1: 194
säkra tillgången till parkering för sin egen fastighet. Platsen saknar
detaljplan och områdesbestämmelser.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områden är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det innebär bland annat
att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av vikt att
den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintresse .

Platsens förutsättningar
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område och utgörs av snårskog med
en mindre öppen gräsbevuxen yta där parkering för fastigheten 1:194 sker
idag.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret och ligger inom
samrådsområde för Försvarsmakten.
forts.
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BYGG 2013.839

§ 251 (forts).
Hasslö 1: 152, Hasslö. Förhandsbesked för avstyckning för
parkeringsplats/garage.

Inkomna yttranden
Försvarsmakten har hörts i ärendet och har inget att erinra mot
uppförande av garage eller uthus men motsätter sig att förhandsbesked
för bostadsändamål ges på den aktuella fastigheten .
Hasslö Vägars Samfällighetsförening, HVSF, har inkommit med ett
yttrande och framför följande:
•

HVSF önskar vara rådgivande avseende eventuella infarter till
angiven tomt beroende på Fiskaregårdsvägens begränsningar i
bredd i förhållande till trafikintensiteten, etc.

•

HVSF avser besikta vägar i området i anslutning till byggperioden
och sluta avtal med angiven fastighetsägare kring eventuella slitage
eller påverkan av byggtrafik på av HVSF förvaltade vägar i området.
I övrigt har HVSF inget att erinra mot att beskrivet bygglov beviljas.

Trafikverket har möjlighet att yttra sig.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart finns från Fiskaregårdsvägen. Lokalisering av en
parkeringsplats/garage på den aktuella platsen uppfyller därmed kraven
enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en
parkeringsplats/garage till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § planoch bygglagen med hänvisning till,
2. att bygglov för parkeringsplats/garage kan påräknas med tillhörande
villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, samt

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

forts.
Sig n.
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BYGG 2013.839

§ 251 (forts).
Hasslö 1:152, Hasslö. Förhandsbesked för avstyckning för
parkeringsplats/garage.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Lämplig avstyckning för ändamålet avgörs av Lantmäterimyndigheten.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

17 oktober 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

23

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2011.1589

§ 252
Lyckeby 4:35, Knösö. Förhandsbesked för två enbostadshus.
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 bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Ansökan gällde inledningsvis tre tomter men nu är enbart två av tomterna
aktuella. Tillfart föreslås anordnas från Knösövägen och med anslutning till
det kommunala VA-nätet.
Platsen består av flerskiktad ädellövskog med trädarter som bok, al, björk,
lönn, körsbär och ek med enstaka grova (hundraåriga) ekar. I det lägre
skiktet växer grova hasselbuskar, hagtorn, grov murgröna och det finns
gott om kaprifol. Det finns murken ved, både stående träd och i lågor (på
marken). Platsen är utpekad som en "ekologisk ryggrad" i Karlskrona
kommuns Grönstrukturplan . En "ekologisk ryggrad " är särskilt viktiga
spridningskorridorer för den biologiska mångfalden.
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig över det reviderade förslaget och
fastighetsägare till Lyckeby 4:44 har inkommit med ett yttrande. I yttrandet
framförs att platsen har höga naturvärden med en viktig funktion som
"ekologisk ryggrad" mellan naturreservatet på södra Knösö och
nyckelbiotopen på norra Knösö. Områdets struktur och estetik skulle
förändras från att ha en lantlig karaktär med enskilda hus längs en väg till
att bli ett "kvarter". Knösö är ett unikt naturområde som bör vårdas och
bevaras för framtida generationer.
Grannar för fastigheterna Lyckeby 4: 112, 4:113 och 4: 111 , Knösö
vägsamfällighet och Skogsstyrelsen inkom med yttrande över det
ursprungliga förslaget med tre tomter men har inte inkommit med
forts.
Sign.

Is ;go

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

17 oktober 2013

24

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.1589

§ 252 (forts).
Lyckeby 4 :35, Knösö. Förhandsbesked för två enbostadshus.
yttrande över det reviderade förslaget med två tomter.
Det reviderade förslaget med två tomter och minskad storlek på de
ursprungligen föreslagna tomterna medför att områden med höga
naturvärden bevaras och att platsen även fortsättningsvis kan fungera
som "ekologisk ryggrad" enligt Karlskrona kommuns Grönstrukturplan.
Tillfart kan anordnas från Knösövägen och anslutning kan göras till det
kommunala VA-nätet.
Två enbostadshus till den föreslagna platsen får anses vara en lämplig
komplettering till befintlig bebyggelse.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och placering.

Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 4 137:50, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

forts.

Sign.
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BYGG 2011.1589

§ 252 (forts).
Lyckeby 4:35, Knösö. Förhandsbesked för två enbostadshus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft enligt 9 kap
39 § plan- och bygglagen.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga . Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2013.2332

§253
Olsäng 9:17, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
och garage.
Ansökan avser nybyggnad av en bostadshus med garage och förråd.
Byggnadsarean uppgår till totalt 335 kvm varav bostadshus 215 kvm och
garage/förråd 120 kvm. Byggnaderna avses uppföras i en våning och få
ett utförande i vit puts med grått plåttakt och grå träfönster.
Enskild VA-anläggning avses anläggas.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. I översiktsplan från 2010 finns
inga specifika riktlinjer för markanvändningen på platsen. I de generella
rekommendationerna för landsbygden anges bland annat att ny
bebyggelse på landsbygd och i kust- och skärgårdsområden ska på ett
naturligt sätt ansluta till befintlig bebyggelse.
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan men man har inte
inkommit med några synpunkter.
Fastigheten består idag av ängs-/jordbruksmark. Platsen är belägen i
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Enskild vatten- och
avloppslösning bedöms vara möjlig. Infart kan anordnas via befintlig väg.
En byggnation enligt ansökan får anses vara en lämplig komplettering av
befintlig bebyggelse som är förenlig med översiktsplanen och uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 §plan- och bygglagen, (markens lämplighet) och
8 kap 9 § plan- och bygglagen. Byggnadens form och utförande bedöms
också uppfylla kraven om lämplighet för sitt ändamål, form-, färg och
materialverkan samt tillgänglighet i 8 kap 1 § plan- och bygglagen.
forts.
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BYGG 2013.2332

§ 253 (forts).
Olsäng 9:17, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
och garage.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd
på fastigheten Olsäng 9:17 med stöd av plan- och bygglagens 9 kap 31 §
och 8 kap 1 §plan- och bygglagen,

2. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, samt
3. att avgiften för bygglovet är 38 875 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat
ett startbesked enligt 10 kap 3 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd
krävs i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni
lämpligen någon av nedanstående byggnadsinspektörer om när och hur
samrådsmötet kan hållas.

Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Elnes Aljija, telefon 0455-30 50 66
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygglagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Avloppsanläggning ska utformas i enlighet med Miljö- och
byggnadsnämndens kommande beslut.
Stenmurar i odlingslandskapet omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 11 §
miljöbalken . Åtgärder i intilliggande stenmur kan kräva dispens från
skyddet. Ansökan ställs till Länsstyrelsen Blekinge län.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.2580

§254
Öljersjö 3: 16, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning utan inredd vind. Platsen ligger i slutet av Östra Öljersjövägen där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områden är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det innebär bland annat
att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av vikt att
den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang. Enligt plan- och bygglagens
2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan.

Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-08-22 konstaterades att platsen består av plan
betad mark.
Vatten och avlopp
Kommunal anslutning anges i ansökan.
forts.
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§ 254 (forts).
Öljersjö 3:16, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden är en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelse uppfyller kraven enligt 2 kap
4-5 §plan- och byggnadslagen (markens lämplighet) och 8 kap 9 §planoch bygglagen.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 476 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit
laga kraft enligt plan- och bygglagens 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Grannar
E.ON Elnät Sverige AB
Sjuhalla vägsamfällighet
Akten

BYGG 2013.831

§ 255
Östra Nättraby 2:18, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
garage/carport.
Ansökan avser nybyggnad av ett cirka 50-60 kvm stort garage/carport i
område där detaljplan saknas. Tillfart ska ske från Sjuhallavägen.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områden är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det innebär bland annat
att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av vikt att
den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Platsens förutsättningar
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område och utgörs av en öppen
gräsbevuxen yta. En stenmur skiljer platsen från Sjuhallavägen.
Stenmurar på jordbruksmark omfattas av biotopskydd . Länsstyrelsen får
ge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl.
Inkomna yttranden
E.ON Elnät Sverige AB har inkommit med ett yttrande och informerar om
att inom den planerade avstyckade fastigheten har E.ON Elnät både högoch lågspänningskablar och en transformatorstation. E.ON Elnät
förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande läge och
att de inte drabbas av några kostnader i samband med bygglovets
genomförande.
forts.
Sign.
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§ 255 (forts).
Östra Nättraby 2:18, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
garage/carport.
Eventuella flyttningar eller ändringar bekostas av exploatören.
Sjuhalla vägsamfällighet har inkommit med ett yttrande och framför
följande synpunkter:
•

En bra lösning som kommer att förbättra trafikförhållandena i
området.

•

Garaget ska ligga cirka sex meter in på tomten eller en bilplats in.
Sedan är det viktigt att inte byggnaden skymmer sikt och det är
inget bekymmer i detta fallet.

•

Om möjligt bör garaget placeras så att även någon gästande bil kan
parkeras i anslutning till garaget utanför vägområdet.

Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från Sjuhallavägen om
Länsstyrelsen lämnar dispens för en öppning i stenmuren. De hög- och
lågspänningskablar som belastar den aktuella platsen finns i den norra
och östra delen av det på kartan markerade området. Det finns utrymme
för ett garage/carport inom det markerade området. En byggnation på
platsen ska föregås av en kabelvisning för att säkerställa att ingen
byggnation sker över hög- och lågspänningskablarna. Lokaliseringen av
ett garage/carport på den aktuella platsen kan ses som en lämplig lösning
för att förbättra trafiksäkerheten. Den föreslagna åtgärden uppfyller
därmed kraven enligt 2 kap 4-5 §plan- och bygglagen (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § plan- och bygglagen.
Villkor
En byggnation på platsen ska föregås av en kabelvisn ing för att
säkerställa att ingen byggnation sker över hög- och lågspänningskablarna.
Byggnaden eller annan anläggning får inte utan ledningsägarens
medgivande uppföras närmare än tre meter från ledningarna.
forts.
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~

255 (forts).
Ostra Nättraby 2:18, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
garage/carport.

Minsta avstånd mellan transformatorstationen och byggnad eller brännbart
upplag ska vara fem meter.
Reparation, drift och underhåll av ledningar och transformatorstationen får
inte försvåras.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett garage/carport
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för det föreslagna garaget/carporten kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 4 76 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Stenmurar på jordbruksmark omfattas av biotopskydd. Länsstyrelsen kan
lämna dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 256
Övriga frågor/Information
Tekniska nämndens ärende angående avgifter för bl a arrendestugor.
Katarina Möller (S) undrar varför arrendeavgifterna är olika på Dragsö
och Saltö. Vill ha en redogörelse till Miljö- och byggnadsnämndens möte i
november 2013.
Fördjupad översiktsplan för Lyckeby.
Stefan Lundin (FP) undrar vilken prioriteringsgrad som den fördjupade
översiktsplanen för Lyckeby har.
Planchef Ola Swärdh svarar att det inte finns några resurser och medel i
dagsläget att prioritera den fördjupade översiktsplanen för Lyckeby.
Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet.
Morgan Mattsson (S) vill ha information om det överklagade ärendet
avseende beslut om föreläggande om försiktighetsmått för Jämjö
Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet på fastigheten Ekeryd 1:23 i
Karlskrona kommun.
Miljöchef Robert Johannesson informerar om innebörden i Länsstyrelsens
beslut 2013-09-12.
Lantmäteriverksamheten
Claes Lindell, Lantmäteriet informerar om dagsläget på
lantmäteriverksamheten.
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BYGG 2010.4901

§ 257
Ymer 7, Centralorten. Lovföreläggande fasadändring.
Ärendet utgår då ansökan om bygglov inkommit.

Sign.
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§258
Aspö 4:348, Aspö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus
och carport/förråd.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i ett plan på cirka 123 kvm
samt en fristående carport/förråd på cirka 33 kvm. Huvudbyggnaden skall
anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är
inte i anspråktagen för bostadsbebyggelse och skall därför prövas mot 2
kap 4-5 § plan- och bygglagen (lokaliseringsprövning) om byggnation är
lämplig.
Skäl till beslut
Platsen är belägen i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät är möjlig. Infart
kan anordnas via befintlig väg. En byggnation enligt ansökan får anses
vara en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse och uppfyller kraven
enligt 2 kap 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap 9 §
plan- och bygglagen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Ingen skrivelse har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen för
nybyggnad av fritidshus samt carport,
2. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansva rig, som
kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag, samt
3. att avgiften för bygglovet är 27 768 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.
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§ 258 (forts).
Aspö 4:348, Aspö. Bygglov för nybyggnad av fritidshus
och carport/förråd.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 1O kap 3 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs
i detta ärende.
Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen
nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Elnes Aljija , telefon 0455-30 50 66
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
1 O kap 4 § plan- och bygglagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 259
Ymer 7, Långö. Bygglov för fasadförändring av parhus.
Bygglovchef Kristina Stark föredrar ärendet.
Ansökan avser en fasadförändring genom nytt fönsterparti på andra
våningen i ett parhus.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått flera klagomål och anmälningar
från fastighetsägarna på Ymer 6 där detta ärende är en i raden av
klagomål. Fastighetsägaren på Ymer 7 har sökt bygglov tidigare för att få
byta fönsterpartier på andra våningen samt byta ut balkongfronten mot en
helt genomsiktlig glasfront. Denna bygglovsansökan har avslagits med
hänvisning till att den strider mot det som sägs i 3 kap 1 och 10 §§ ÄPBL.
Efter kommunikation mellan fastighetsägaren (Ymer 7) och Samhällsbyggnadsförvaltningen har vissa rättelser utförts.
Vid tillsyn på fastigheten Ymer 7, 2013-07-12, konstaterades att ett
fönsterparti hade monterats på fastighetens andra våning trots avslag på
bygglovansökan 2011-02-18, dnr 2010.4901 . Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är lovpliktig. Med hänsyn till övriga
åtgärder/rättelser som gjorts på fastigheten bedömer Miljö- och
byggnadsnämnden att bygglov kan ges i efterhand för åtgärden,
(fönsterpartiet).
Skäl till beslut
Efter rättelse har Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot en
bygglovansökan avseende fasadförändring med nytt fönsterparti. Den
genomsiktliga balkongfronten i glas har återställts till enhetligt träräcke.
Ansökan bedöms nu uppfylla kraven i 8 kap 17 § plan- och bygglagen på
varsamhet vid ändring av byggnad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja ansökan med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen för
nytt fönsterparti,
2. att avgiften för bygglovet är 2 242 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige, samt
3. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap
23 §plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs
inte i detta ärende.
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§ 259
Ymer 7, Långö. Bygglov för fasadförändring av parhus.
Upplysningar
Med detta startbesked bestämmer Miljö- och byggnadsnämnden att

1. Kontrollplanen fastställs .
2. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovavdelningen som underlag
för slutbesked:
Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
Överträdelser kan innebära att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap
51 §plan- och bygglagen. Även om bygglov beviljas i efterhand för en
åtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut.
Faktura för avgifterna skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
14 november 2013.

Sign.

§ 268

Strandskydd - Information.

§ 269

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 270

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 271

Meddelanden.

§ 272

Detaljplan för del av Aspö 5:64. Antagande.

§ 273

Detaljplan för Frihulten 19, Hästö. Uppdrag/Samråd.

§ 274

Områdesbestämmelser för Östra skärgården och Torhamn. Uppdrag/Samråd.

§ 275

Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten Hästholmen 1:75.

§ 276

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

§ 277

Aspö 36:1, Aspö. Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av ett
fritidshus .

§ 278

Binga 21 :1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 279

Grönadal 15:4, Nättraby. Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av
enbostadshus.

§ 280

Häljarum 2:8, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 281

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

§ 282

Staffansbygd 1:21 , Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av åteNinningscentral
samt av personal bod.

§ 283

Tjurkö 3:41 , Målen . Förhandsbesked samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
med garage och eldstad .

§ 284

Tving 1:22, Tving. lnstängsling av allmän platsmark. Utdömande av vite. Utgår

§ 285

Övriga frågor/Information

§ 286

Upphävande av policyer, principbeslut o dyl gällande små avloppsanläggningar.
Utgår.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 14 november 2013, klockan 08.30 - 10.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S), jäv § 274
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Per Löfvander(S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Björn Tenland(SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S), § 274

Övriga närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Tommy Brolin (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Peter Bäckström (M)
Bengt Andersson (M)
Eva Räder (FP)

Tjänstemän

Övriga

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Bygglovchef Kristina Stark
Naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt, kl 08.30 - 09.20
Planarkitekt Malin Sjöstrand , kl 08.30 - 09.45
Planarkitekt Malin Nilsson, kl 08.30 - 09.45
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 09.30 - 09.45
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera
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§268
Strandskydd - Information.
Naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt informerar om villkoren för
strandskyddet samt LIS-projektet (Landsbygd i strandnära områden).
Miljöchef Robert Johannesson redogör för ett regeringsuppdrag om
strandskydd som gått ut på remiss till förvaltningen .

Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 269
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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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-10-10.

1. Dahlberg 62, Centrum. Bygglov för ändrad användning från
tryckeri till träningslokal.

§ 236

2. Pantarholmen nr 13, Pantarholmen. Bygglov för tak- och
Fasadändring samt inglasning av balkonger.

§ 237

3. Nämndens lista inför sammanträdet 17 oktober 2013.

§ 238

4. Övriga frågor/Information.

§ 239
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§ 270
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Pontonbrygga i Borgmästarefjärden
Per Löfvander (S) undrar om pontonbryggan utanför Lidl kommer att vara
permanent.

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att bryggan återställs och kommer att
vara permanent.
Saneringsintyg
Ordföranden Sofia Bothorp (MP) undrar vad saneringsintyg betyder.

Miljöchef Robert Johannesson svarar att ett tillstånd utfärdas så att
verksamheten kan fortsätta att bedrivas.
Trädfällning
Lena Tvede-Jensen (S) undrar om trädfällningen som just nu sker om det
kommer att ersättas med nya träd. Finns det en återplanteringsplan?

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att frågan lyder under Tekniska
förvaltningen och att det finns en antagen Trädplan för Karlskrona
kommun där bland annat återplantering vid trädfällning är reglerat.
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§ 271
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Intyg om attesträtt vid kundfakturering vid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-25.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-07-15. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för
solarieverksamhet.
3. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-09-27. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 14:8 i Karlskrona
kommun.
4.

Kommunfullmäktige 2013-09-19 § 112. Miljöprogram för Karlskrona
kommun.

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-27. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Storskraken 10 i Karlskrona
kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-30. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om avhjälpandeåtgärder enligt 28 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd , fastigheterna
Fredriksdal 8:24 m fl i Karlskrona kommun; nu fråga om avskrivning.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-03. Tillstånd till
nedgrävning av häst.
8. Tekniska nämnden 2013-09-24 § 73. Ansökan om dispens från
reservats-bestämmelserna inom Knösö naturreservat med anledning
av ett stort behov av nya parkeringsplatser.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-03. Strandskyddsdispens
för uppförande av en teknikbod på fastigheten Lösen 4:10 i Karlskrona
kommun .
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 201 3-10-03. Anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § a miljöbalken om miljöfarlig
verksamhet Hasslö Varv AB i Karlskrona kommun.
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11. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2013-10-03.
Föreläggande att komma in med förslag till provtagningsplan m m
avseende Saltö Varv AB:s verksamhet på fastigheterna Saltö 2:1 och
Karlskrona 2:1 i Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-03. Föreläggande enligt
miljöbalken angående efterbehandling/avhjälpandeåtgärd samt
riskvärdering för Hasslö Varv AB i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-07. Anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 §miljöbalken (1998:808) för rivning
och ersättning av ledverk på fastigheterna Karlskrona 2:31 i Karlskrona
kommun och Vambåsa 1:4 i Ronneby kommun, Hasslösundet.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-09-06. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Dnr 282-2563-2013.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-03. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Dnr 282-2701-2013.
16. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-08-20. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om avledande av
dräneringsvatten m m, fastigheten Sturkö Hålan 61 :3 i Karlskrona
kommun.
17. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2013-10-08.
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum och
nybyggnad av förråd/carport på fastigheten Svetsaren 5 i Karlskrona
kommun; nu fråga om prövningstillstånd .
18. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-10-11. Ansökan om tillstånd
att uppföra ekonomibyggnad inom Skärva naturreservat i Karlskrona
kommun.
19. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-10-11. Dispens från
strandskyddsbestämmelserna och anmälan om vattenverksamhet för
brygga på fastigheten Grönadal 14:1 (Svinön) i Karlskrona kommun.
20. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2013-10-11 . Anmälan om vattenverksamhet angående muddring på fastigheten Fäjö 1:1 00 i
Karlskrona kommun .
21 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-15. Ansökan om tillstånd
att anlägga parkeringsplatser inom Knösö naturreservat i Karlskrona
kommun.
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PLAN 2013.1298

§ 272
Detaljplan för del av Aspö 5:64. Antagande.

Planarkitekt Malin Sjöstrand föredrar ärendet.
Detaljplan för del av Aspö 5:64 har varit föremål för samråd. Under
samrådstiden, 2- 29 september 2013, har samrådshandlingarna funnits
tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt på Karlskrona
kommuns webbplats, karlskrona.se/detaljplaner. Samrådet har
annonserats i lokalpressen fredagen den 30 augusti 2013. Ärendet bedrivs
med enkelt förfarande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av befintlig
vänthallsbyggnad vid färjelägret på Aspö. För att möjliggöra att byggnaden
upplåts med tomträtt behöver del av gällande detaljplan ändras från allmän
platsmark till kvartersmark.
Planområdet är beläget på Aspö och gränsar till Aspö 5:946, Aspö 5:295
och Aspö 5:288 samt Aspö S. I pågående arbete med fördjupning av
översiktsplanen för skärgården föreslås området utvecklas med
verksamheter och besöksnäring .
Förslaget till detaljplan medger att marken bebyggs med centrumverksamhet samt att vänthall ska finns (C1 ). Högst en våning föreslås
tillåtas och största byggnadsarea regleras till 200 kvm. Genomförandetiden
föreslås till fem år och strandskyddet upphävs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att anta detaljplanen för del av Aspö 5:64, samt

2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
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PLAN 2013.3503

§273
Detaljplan för Frihulten 19, Hästö. Uppdrag/Samråd.
Planarkitekt Malin Sjöstrand föredrar ärendet.
Syftet med detaljplanen är att ändra användning av kvartersmark från
allmänt ändamål (A) till bostäder på fastigheten Frihulten 19 på Hästö.
Fastigheten är redan idag ianspråktagen till bostadsändamål och för att
bygglov ska kunna beviljas behöver gällande plan ändras.
Förslaget till detaljplan medger friliggande bostadsbebyggelse (81) i högst
två våningar och högst 6,2 meter i byggnadshöjd . En zon på sex meter
från Alebrunnsvägen och en på fyra meter från Lekattsvägen
prickmarkeras, det vill säga att inga byggnader får uppföras. Befintlig
bebyggelse undantas från prickmarken. Genomförandetiden föreslås till
fem år. Detaljplanen föreslås handläggas med enkelt planförfarande och
beräknas kunna antas i januari 2014.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till
detaljplan för Frihulten 19,
2. att låta detaljplanen för Frihulten 19 bli föremål för samråd, samt
3. att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
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PLAN 2013.1846

§ 274
Områdesbestämmelser för Östra skärgården och Torhamn.
Uppdrag/Samråd

Planarkitekt Malin Sjöstrand föredrar ärendet.
I syfte att förtydliga betydelsen och innehållet i det så kallade
samrådsområde som omfattar Torhamnslandet och östra skärgården,
önskar Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Försvarsmakten
framarbeta områdesbestämmelser för det aktuella området. Militära
samrådsområden innebär att samtliga plan- och byggärenden ska
samrådas med Försvarsmakten, för att säkerställa att den militära
verksamheten inte skadas.
Försvarsmaktens militära verksamhet i östra skärgården/Torhamn är av
störningskänslig karaktär, vilket genererar i ett antal restriktioner i
närområdet. Syftet med områdesbestämmelserna är att genom att ange
vilka åtgärder som är olämpliga, och därigenom förtydliga och underlätta
vid plan- och bygglovsärenden.
Planområdet består av delar av Torhamn, Öppenskär, lnlängan,
Långören, Ungskär och Stenshamn/Utlängan. I pågående arbete med
fördjupning av översiktsplan för skärgården pekas stora delar av området
ut som värdefull natur- och kulturmiljö samt båtburet friluftsliv. lnlängan,
Långören och Torhamns hamn föreslås utvecklas. Torhamns hamn pekas
också ut som en särskild turistsatsning. Området involverar ett flertal
riksintressen . Merparten av området ligger inom riksintresse för
totalförsvarets militära del, kustområde som är av riksintresse samt
riksintresse för friluftsliv, natur och fiske. Delar av området är av
riksintresse för kulturmiljövården samt Natura2000-områden och en farled
av riksintresse passerar genom området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer at de önskade områdesbestämmelserna är förenliga med den samhällsutveckling som föreslås i
FÖP Skärgård, samt ökar tydligheten i innebörden av det aktuella
samrådsområdet.
forts.
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PLAN 2013.1846

§ 274 (forts).
Områdesbestämmelser för Östra skärgården och Torhamn.
Uppdrag/Samråd.
I förslaget till områdesbestämmelser föreslås att lovplikten inom området
generellt utökas till att gälla:
•
•
•
•
•

Tak, fasad och bärande konstruktioner i metall
Vindkraftverk som är under 20 meter över markytan eller har en
vindturbin med en diameter som är mindre än tre meter
Plank och stängsel av metall samt el-stängsel
Antenner och basstationer
Radiosändande kommersiella radio-, IT- och teleanläggningar

Tillägg
Carl-Göran Svensson (M) vill att texten ska korrigeras om tidplan och
förtydligande att bestämmelserna endast avser nybyggnation.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till
områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn,
2. att låta områdesbestämmelserna för östra skärgården och Torhamn bli
föremål för samråd,
3. att områdesbestämmelserna inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan, samt
4. att förtydligande görs i texten om tidplan och att bestämmelserna
endast avser nybyggnation.

Michael Ryge (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och
beslut i ärendet.
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§ 275
Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Hästholmen 1 :75.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Sökanden har ansökt om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för att inrätta en sluten tank med
ansluten vakuumtoalett på fastigheten Hästholmen 1:75. Enligt ansökan
används fastigheten för fritidsboende. Bad-, disk- och tvättvatten avleds till
en äldre avloppsanläggning som inte omfattas av ansökan.
Enligt Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna tankar, 2006-12-13,
§ 435 , måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att tillstånd till sluten
tank ska kunna beviljas:
•
•
•

Allt avloppsvatten (från WC och BOT) ska ledas till den slutna
tanken,
fastigheten ska bebos permanent,
fastigheten får inte ligga inom ett område där Miljö- och
byggnadsnämnden bedömer att gemensamma avloppslösningar
bör komma till stånd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förhållandena på
platsen där avloppsanläggningen ska byggas är sådana att hög
skyddsnivå, i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om små
avloppsanläggningar (NFS 2006:7) ska gälla för avloppsanläggningen.
Bedömningen grundar sig på närheten till havet och andra bebyggda
fastigheter som de geohydrologiska förutsättningarna på platsen.
Den planerade avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens (1998:808)
krav avseende lokalisering, utformning och funktion. Genom
avloppsvattnet från vattentoaletten ska avledas till en sluten tank kommer
inget utsläpp att ske på platsen; avloppsvattnet från toaletten kommer
istället att genomgå lång gående rening i kommunens avloppsreningsverk.
forts.
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MHA 2013.2611

§ 275 (forts).
Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Hästholmen 1 :75.
På så sätt uppfylls kraven för hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd .
Om en vakuumtoalett eller snålspolande toalett installeras minimeras
mängden avloppsvatten och tanken behöver inte tömmas oftare än en
slamavskiljare, vilket innebär att miljöbalkens bestämmelser om
resurshushållning (2 kap 5 §miljöbalken) innehålls.
Om Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna tankar ska tillämpas
kan tillstånd till en sluten tank på fastigheten Hästholmen 1:75 inte ges.
Allt avloppsvatten ska inte avledas till tanken, fastigheten bebos inte
permanent och den ligger inom ett område där en gemensam avloppslösning bör komma till stånd. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
är dock att Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna tankar är
föråldrad och numera strider mot bestämmelser i miljöbalken och mot
gällande praxis. Det finns ingen grund i miljöbalken för att neka sökanden
tillstånd till en sluten tank på fastigheten Hästholmen 1:75 .
Fastigheten är belägen inom ett område som utgörs av samlad
bebyggelse. På sikt krävs en samordnad lösning av avloppssituationen i
området. Enligt kommunens förslag till VA-utbyggnadsplan ska
utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet ske senast år 2022 på
Ytterön/Hästholmen. Tillståndet bör därför tidsbegränsas att gälla i 10 år,
vilket också är vad fastighetsägaren ansökt om.
Motivering till föreslagna villkor
För tillståndet bör föreskrivas villkor för att förebygga oacceptabel
miljöpåverkan från anläggningen.
Endast avloppsvatten från toaletten på fastigheten får avledas till den
slutna tanken. Att avleda även BOT-vatten till tanken skulle innebära att
den fylls mycket snabbt, vilket skulle medföra att den behöver tömmas
flera gånger per år. BOT-vattnet innehåller betydligt mindre mängder
föroreningar än avloppsvattnet från toaletten, och kan omhändertas på
fastigheten i befintlig anläggning utan risk för oacceptabel miljöpåverkan.
forts.
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§ 275 (forts).
Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Hästholmen 1 :75.
För att minimera den mängd avloppsvatten som leds till den slutna tanken
ska den toalett som kopplas till tanken vara en vakuumtoalett eller en
snålspolande toalett. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning
är en sådan installation en rimlig försiktighetsåtgärd att vidta för att
minimera miljöpåverkan i samband med slamtömning och transport till
kommunens reningsverk.
Den slutna tanken ska vara P-märkt, byggproduktcertifierad, typgodkänd
eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande, vilket garanterar att
den har bland annat tillräcklig hållbarhet.
Installation av den slutna tanken ska ske enligt tillverkarens/leverantörens
anvisningar. På så sätt minimeras risken för att tanken ska skadas och
läcka avloppsvatten. Särskilt viktigt är att tanken förankras väl så att den
inte lyfts av grundvattnet, vilket skulle kunna orsaka ledningsbrott och
utläckage av avloppsvatten.
Tanken och eventuell pumpbrunn ska förses med överfyllnadslarm för att
säkerställa att avloppsvatten inte rinner ut till följd av överfyllnad eller
tekniskt fel.
Ett skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd ska skickas till Miljö- och byggnadsnämnden så snart den
färdigställts. Genom intyget dokumenteras vilken typ av avloppsanläggning som finns på fastigheten .
För att en avloppsanläggning ska fungera optimalt måste den fortlöpande
skötas och underhållas. För en sluten tank rör det sig framför allt om att
kontrollera pumpen i pumpbrunnen, funktionen på larmen och att se till att
tanken töms när den är full.
forts.
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§ 275 (forts).
Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Hästholmen 1 :75.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna sökanden tillstånd till inrättande av en sluten tank för
fastigheten Hästholmen 1:75, enligt 2 kap 3 §, 9 kap 7 §och 16 kap 2 §
miljöbalken samt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd,
2. att tillståndet tidsbegränsas till ett gälla 10 år från datumet för beslutet,
enligt 16 kap 2 § miljöbalken,
3. att för tillståndet gäller följande villkor, enligt 2 kap 3 och 5 §§ och
kap 2 § miljöbalken,
4. att avloppsanläggningen ska utformas och anläggas i överensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna och vad som i
övrigt framkommit i ärendet, om inte något annat framgår av
nedanstående villkor. Eventuella avvikelser från detta tillstånd ska föregås
av kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen,
5. att till den slutna tanken får endast ledas avloppsvatten från
vakuumtoalett eller snålspolande vattentoalett där förbrukningen av
spolvatten uppgår till maximalt 0,6 liter per spolning. Annat vatten får inte
ledas till tanken,
6. att den slutna tanken ska vara P-märkt, byggproduktcertifierad,
typgodkänd eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande,
7. att den slutna tanken ska installeras enligt tillverkarens/leverantörens
anvisningar. Om tanken helt eller delvis placeras under högsta
grund vattenyta ska den förankras i betongplatta eller berg,
8. att den slutna tanken samt eventuell pumpbrunn ska förses med
överfyllnadslarm,
forts.
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MHA 2013.2611

§ 275 (forts).
Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Hästholmen 1 :75.
9. att skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggs i enlighet med
detta tillstånd ska skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden så snart den
färdigställts, samt
10. att anläggningen ska fortlöpande skötas och underhållas så att
driftstörning och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

l[JL ls;go

~KARLSKRONA
~ KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

14 november 201 3
Sammanträdesprotokoll

MALM 2013.2034

§ 276
Tockatorp 17:16 och 17:17, Sturkö. Strandskyddsdispens för
uppförande av två enbostadshus samt stall och uppförande av
stängsel kring betesmark.
Ärendet utgår för ytterligare beredning.

Sign.

18

~KARLSKRONA
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Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2013.2269

§277
Aspö 36:1, Aspö. Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av
ett fritidshus.
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av två tomter med storlek
på cirka 900 kvm varav den ena ska bebyggas med ett fritidshus i en
våning på Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Tillfart
ordnas mot vägen Linas sträte.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.
forts.

Sign .

ISig" .

i'f'i KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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BYGG 2013.2269

§ 277 (forts).
Aspö 36:1, Aspö. Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av
ett fritidshus.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-09-23 konstaterades att marken inom de
tänkta avstyckningarna huvudsakligen utgörs av klipphällar, sly och högt
gräs. Markområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
På den östra tomtavstyckningen har ett uthus förfallit och buskar och sly
vuxit upp. Ett fritidshus i lika stor omfattning är tänkt att uppföras på
samma lokalisering, men då med ett avstånd om 4,5 meter från
fastighetsgräns. På den västra tomtavstyckningen finns ett befintligt uthus
som ska byggas om till fritidshus. Nybyggnation på denna tomtavstyckning
är inte aktuell.

Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde. Enligt MB
3 kap 9 § ska mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på
grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
Riksintresset för totalförsvarets havsområde bedöms inte påtagligt skadas
av aktuella åtgärder.

Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning sker genom kommunal anslutning. Enligt
Tekniska förvaltningen är fastigheten redan ansluten till det kommunala
VA-nätet och kapacitet finns för ytterligare anslutning. Eventuell
förstärkning av ledningarna bedöms vara möjlig att genomföra.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan . Tre
yttranden har inkommit där samtliga uttrycker att underlaget är bristande,
att ny bebyggelse kan ge negativ påverkan på bebyggelsekaraktären samt
att nybyggnation kan innebära en ökad trafikmängd och belastning på
vägen Linas sträte.
forts.
S ig n.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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BYGG 2013.2269

§ 277 (forts).
Aspö 36:1, Aspö. Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av
ett fritidshus.
Samtliga yttrande menar att de ställer sig negativa till kommunal VAanslutning och de eventuella konsekvenser som kan uppstå vid
sprängningar vid ledningsdragning.

Skäl till beslut
Utformning och bebyggelsekaraktär för nybyggnation av fritidshus
hanteras och avgörs i bygglovsskedet. Trafikmängden på vägen Linas
sträte bedöms inte öka påtagligt då förhandsbeskedet innebär
nybyggnation av ett fritidshus.
Anslutning till det kommunala VA-nätet är förberett fram till fastighetsgräns
och ledningsdragning till fritidshusen är en förutsättning för att det
kommunala VA-nätet ska kunna nyttjas.
Fastighetsägaren ansvarar för att ledningsarbete sker på mest lämpliga
sätt.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.

Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fritidshus till den
föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med hänvisning
till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

forts.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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BYGG 2013.226

§ 277 (forts).
Aspö 36:1, Aspö. Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av
ett fritidshus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Vid ledningsdragning som innebär sprängning ska anmälan om tillstånd
göras till bygglovavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

i'f'iKARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
E.ON Elnät Sverige AB
Grannar
Akten
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BYGG 2013.3115

§278
Binga 21 :1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Planarkitekt Malin Svensson redogör för ärendet.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus i ett
våningsplan i Binga utanför Jämjö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Miljö- och byggnadsnämnen har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
2009-12-10 § 368.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen .
forts.
Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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§ 278 (forts).
Binga 21:1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Platsens förutsättningar
Platsen ligger inom område för sammanhållen bebyggelse. Vid besök på
platsen 2013-10-28 konstaterades att marken ligger i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse och utgörs huvudsakligen av hällmark och blandad
vegetation i form av lövträd , enar och uppvuxet sly. Tillfartsväg är möjligt
att ordna från flera håll. Inom, och i anslutning till området, förekommer
olika slags ledningar.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för kulturvård. Riksintresset för kulturvård
bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder.
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp kommer att ske genom kommunal anslutning.
E. ON och berörda grannar
E.ON har inkommit med yttrande gällande låg- och högspänningsjordkablar, ett kabelskåp samt strax utanför en lågspänningsluftledning. I
yttrandet framgår att för el-ledning i mark får byggnad eller annan
anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade
instruktioner uppföras på närmare avstånd än tre meter från ledningen.
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll
försvåras . En luftledning för lågspänning får vara framdagen över eller
invid byggnad under förutsättning att den endast med särskilda
hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak (avstånd minst
2,5 meter).
Uppförande av enbostadshus kan medföra arbete i närheten av
strömförande friledning. I god tid innan sådant arbete inleds ska kontakt
tas med E.ON för eventuell ledningsbevakning . Under förutsättning att
befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande läge, samt att
bygglovets genomförande inte orsakar att E.ON Elnäts anläggningar inte
längre uppfyller starkströmsföreskrifterna, har E.ON Elnät inget att erinra
mot bygglov.
forts.

Sign.

i'fti KARLSKRONA
~KOMMUN
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§ 278 (forts).
Binga 21: 1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit av berörda grannar, vilket ställer sig negativa till
nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Binga 21 :1. Av yttrandet
framgår att en nybyggnation av enbostadshus förstör vederbörande
grannars unika läge och avskildhet samt att tillgängligheten till
vederbörandes fastighet blir kraftigt försämrad om den tänkta
nybyggnationen på Binga 21 :1 använder samma tillfartsväg.

Skäl till beslut
Placering, utformning och bebyggelsekaraktär av tänkta enbostadshus
avgörs i bygglovsskedet. Ny bebyggelse, i ett våningsplan med föreslagen
lokalisering, anses vara ett positivt tillskott till den befintliga bebyggelsestrukturen då platsen idag utgör lucktomt och ingår i område för sammanhållen bebyggelse.
Tillfartsväg går att anordna på sätt som inte påverkar framkomligheten
negativt för grannfastigheten Binga 15:2. Inget krav har ställts från
sökanden att nyttja samma tillfartsväg som grannfastigheten Binga 15:2
och möjlighet finns enligt sökanden att anordna tillfartsväg till Binga 21 :1
från söder.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL

Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

forts.

Sign.

i'f-i KARLSKRONA
~KOMMUN
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BYGG 2013.3115

§ 278 (forts).
Binga 21 :1, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning .
Det är enligt 2 kap Lagen om kulturminnens m m Förbjudet att utan
tillstånd från Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast
fornlämning. Om man i samband med grävarbeten träffar på föremål
måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Länsstyrelsen.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA
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Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2013.2064

§ 279
Grönadal 15:4, Nättraby. Förhandsbesked för avstyckning och
nybyggnad av enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av två tomter och
nybyggnad av ett enbostadshus i ett område på Skillingenäs där detaljplan
och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.
forts .

Sign.

Sign .
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§ 279 (forts).
Grönadal 15:4, Nättraby. Förhandsbesked för avstyckning och
nybyggnad av enbostadshus.

Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 25 juni 2013 konstaterades att platsen för det
föreslagna enbostadshuset består av unga ekar och låg vegetation av
gräs och ormbunkar. Från de befintliga husen inom fastigheten och
österut består marken av klipphällar som sluttar kraftigt ner mot vattnet.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Enligt MB 3 kap 9 §
mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att
de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Åtgärden bedöms inte motverka totalförsvarets intressen.
Vatten och avlopp
Kommunal anslutning är föreslagen.
Strandskydd
Området omfattas av strand skydd enligt miljöbalken (MB 7 kap).
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit utan erinran.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
tillfart kan anordnas på ett lämpligt sätt för samtliga avstyckningar. Den
föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 § plan- och
bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap 9 § plan- och bygglagen.
forts.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

14 november 2013

29

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2013.2064

§ 279 (forts).
Grönadal 15:4, Nättraby. Förhandsbesked för avstyckning och
nybyggnad av enbostadshus.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för avstyckningar och lokalisering av
ett enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 § .
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Fastigheten Grönadal 15:4 omfattas av strandskydd och därför måste en
strandskyddsdispens finnas innan byggstart.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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~KOMMUN
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§ 280
Häljarum 2:8, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i ett
våningsplan utanför Jämjö där detaljplan och områdesbestämmelser
saknas. På fastigheten avses ett område styckas av med en storlek på
cirka 5 000 kvm. Tillfart ordnas mot enskild väg som ansluter till
Konungshamnsvägen.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.
forts.
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§ 280 (forts).
Häljarum 2:8, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-08-22 konstaterades att marken huvudsakligen
utgörs av betesmark i anslutning till befintlig bebyggelse.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset för
kulturmiljövård bedöms inte påtagligt skadas av aktuell åtgärd.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom kommunal
anslutning.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden är en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelse och uppfyller därmed kraven
enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.

Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 476 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

forts.
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§ 280 (forts).
Häljarum 2:8, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och i huvudsak utformning.
Det är enligt 2 kap Lagen om kulturminnen m m förbjuder att utan tillstånd
från Länsstyrelsen, rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast
fornlämning . Om man i samband med grävarbeten träffar på föremål
måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Länsstyrelsen.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 281
Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ärendet utgår för ytterligare beredning.

Sign.
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§ 282
Staffansbygd 1 :21, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av
återvinningscentral samt personalbod.

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, inom strandskydd
samt närhet till område för fornlämning.
Ansökan avser nyetablering av en återvinningscentral
(tomtareal 2 740 kvm) och nybyggnad av en personal bod om 10 kvm.
Trafikverket, Länsstyrelsen Blekinge län samt berörda fastighetsägare har
getts möjlighet till att yttra sig.
Länsstyrelsen har inget att erinra kring föreslagna lokaliseringar
Trafikverket ser positivt på att återvinningscentralen omlokaliseras till ett
läge med direkt närhet till Riksväg 28, vilket minskar belastningen på de
mindre vägarna. Fastigheten angränsar till väg 692 och ligger nära dess
korsningspunkt med Riksväg 28. Byggnadsfritt avstånd från väg 692 och
12 meter och 30 meter för Riksväg 28. Inom detta område bör inga
byggnader eller andra fasta föremål placeras. Eftergivliga anordningar så
som staket kan tillåtas.
Fordonsflödet, ÅDT är drygt 160 fordon på väg 692 och cirka 1 900 på
Riksväg 28. För väg 692 gäller 70 kvm/h vid fastigheten. Den skyltade
hastigheten på Riksväg 28 är 80 kvm/h.
Av handlingarna framgår att föreslagen personalbod ligger inom den
byggnadsfria zonen 12 meter från väg 692. Då fordonsflödet utmed aktuell
väg är lågt och byggnaden inte är avsedd för bostadsändamål samt då
den är placerad utanför säkerhetszonen, fem meter från vägkant,
accepterar Trafikverket en placering enligt bygglovansökan.
Den föreslagna platsen för biluppställning behöver flyttas då denna ligger
under säkerhetszonen för väg 692.
forts.
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§ 282 (forts).
Staffansbygd 1 :21, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av
återvinningscentral samt personalbod.

Eventuellt plan/staket skall utformas så att siktkraven uppnås. Om planket
placeras inom säkerhetszonen måste det utföras med eftergivligt material.
Grundkonstruktionen ska dimensioneras för att klara vindlaster och
lufttryck.
Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat anmälan enligt 9 kap 21 §
miljöbalken. Delegationsbeslut har tagits 2013-09-12, MBN M § 559.
Fastighetsägarna till Staffansbygd 1:49 och Staffansbygd 1:71 har lämnat
synpunkter gällande nyetablering av återvinningscentral på fastigheten
Staffansbygd 1 :21.
De tycker att placeringen är mycket illa vald, befarar stora trafikproblem.
En högspänningsledning finns på eller strax intill det planerade
markområdet på 20 000 volt och i direkt anslutning finns ett stort
vattensjukt område med diken som mynnar rakt ut i Nävrasjön och
Silletorpsån. Uttrycker oror för sina djupborrade dricksvattenbrunnar.
Synpunkter som samtliga framfört är problem med buller, lukt, brand,
läckage, farligt avfall, eventuell nedskräpning, ökad trafik och avgaser.
Awerkning av träd som kommer att skada biotopen som är skyddsvärd.
De nämner fåglar, grodor, humlor, bin, våtmarksliknande buskvegetation,
omgiven av gamla granar, lönnar och ekar.
De befarar att fastigheterna sjunker i värde, blir mycket svårsålda och
boendemiljön kommer att försämras drastiskt. En lista med
namnunderskrifter finns tillsammans med yttrandet.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter.
Då nuvarande återvinningscentral är belägen på en gammal deponi skulle
en ombyggnad av denna innebära schakter i deponerade massor och
eventuell utgrävning. Detta skulle medföra stora kostnader samt risk för att
eventuella föroreningar frigörs.
forts.
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§ 282 (forts).
Staffansbygd 1 :21, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av
återvinningscentral samt personalbod.

Valet av den nya lokaliseringen baseras på fastighetens strategiska
placering ur logistisk synpunkt, med närhet till Riksväg 28.
Närhet till bostäder har beaktats, och den planerade verksamheten
förväntas inte innebära några allvarliga störningar i boendemiljön. Vid
andra återvinningscentralar (Nättraby, Hasslö och Fågelmara) ligger
bostadsfastigheter lika nära eller närmare och detta har inte genererat
några klagomål från de boende.
Boende har uttryckt oro för bullerstörningar. Tekniska förvaltningen har fått
föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden om att bullermätningar vid
närliggande bostäder skall utföras senast sex månader efter detta att
anläggningen tagits i bruk och att krav på åtgärder kommer att ställas om,
om bullernivån överstiger rekommenderade riktvärden. För att erhålla
referensvärden kommer mätningar att utföras även innan anläggningen
tas i bruk.
Risken för föroreningar bedöms av Tekniska förvaltningen som minimal.
Metall, deponi trä och brännbart avfall hanteras i 40 kubikmeter
containers. Elektronikavfall hanteras i sluten container. Farligt avfall
lämnas av kund på ett invallat avlämningsbord och sätts in i sluten och
invallad container, försedd med automatsprinkler, av utbildad personal.
Absorptionsmedel finns alltid tillgängligt. Container för elektroniskt- och
farligt avfall är alltid stängda och låsta när anläggningen är stängd.
Trafikverket har föreslagit mindre ändringar i planlösningen. Dessa
ändringar har utförts och ny reviderad bygg lovritning 2013-10-08 har
lämnats. Tillståndsansökan för anslutning av den nya anslutningen till väg
692 kommer att inlämnas till Trafikverket.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 a §ska bygglov ges för en
åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden uppfyller kraven i 2
kap samt 8 kap 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelserna.
forts.
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§ 282 (forts).
Staffansbygd 1 :21, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av
återvinningscentral samt personalbod.
Enligt 2 kap 2 § ska prövningen av bygglov syfta till att mark- och
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för, med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 och 4 kap. Miljöbalken ska tillämpas.
Sökanden har också lämnar in en anmälan enligt miljöbalkens 9 kap 21 §.

Samhällsbyggnadsförva/tningens synpunkter
Sökanden har beaktat Trafikverkets synpunkter och inlämnar en reviderad
ritning med ändringar enligt Trafikverkets instruktioner. Trafikverket ser
positivt på att återvinningscentralen omlokaliseras till ett läge med direkt
närhet till Riksväg 28, vilket minskar belastningen på de mindre vägarna.
Anläggningen bedöms med föreslagen placering inte försvåra för en
framtida utbyggnad av Riksväg 28.
Länsstyrelsen har nämnt i sitt yttrande att lokaliseringen för planerade
nybyggnationer kan komma att beröra område med övrig kulturhistorisk
lämning.
Bullermätning ska utföras innan anläggningen tas i bruk och även senast
sex månader efter det att anläggningen tagits i bruk för att kontrollera så
att bullervärdena inte överstiger de rekommenderade riktvärdena. Om så
skulle vara, ställs krav på åtgärder.
Bestämmelser om avfall och avfallshantering finns i föreskrifter och
förordningar som måste följas för att förhindra dålig lukt och andra
olägenheter som kan uppstå på en återvinningscentral.
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
forts.
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§ 282 (forts).
Staffansbygd 1 :21, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av
återvinningscentral samt personalbod.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att återvinningscentralen
inte på något sätt kommer att försvåra ett rationellt skogsbruk i området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 a § plan- och bygglagen för
nyetablering av en återvinningscentral samt nybyggnad av en personalbod
på fastigheten Staffansbygd 1:21,
2. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap
23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte
i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer Miljö- och
byggnadsnämnden att, kontrollplanen fastställs och att åtgärden får
påbörjas med följande villkor:

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovavdeln ingen som underlag
för slutbesked :
•

Intyg från byggherren att kontrollplanen har fö ljts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov

samt
3. att avgiften för bygglovet är 128 160 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Sökanden upplyses om att strandskyddsdispens kan krävas för arbeten
inom området.

forts.
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§ 282 (forts).
Staffansbygd 1 :21, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av
återvinningscentral samt personalbod.
Frågor avseende strandskyddsdispens hänvisas till
naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt, telefon 0455-30 50 50.
Innan anläggningen får tas i bruk ska slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygglagen.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
När arbetet påbörjas skall anmälan göras till SamhällsbyggnadsFörvaltningen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§283
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt bygglov för nybyggnad av
fritidshus med garage och eldstad.
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage och
installation av eldstad i ett område på Tjurkö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Eftersom fastigheten inte omfattas av
någon detaljplan görs även en lokaliseringsprövning.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Enligt MB 3 kap 9 § ska mark och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Områden
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
forts.
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§ 283 (forts).
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt bygglov för nybyggnad av
fritidshus med garage och eldstad.
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.
Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av naturmark som är allemansrättsligt tillgänglig. Terrängen
är blackig med relativt mycket ber i dagen och kan inte anses vara en
naturlig plats för byggnation .
Riksintressen
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
hörts i ärendet och har inkommit med yttrande som säger att de inget har
att erinra mot att bygglov medges.
Miljöavdelningens bedömning av VA-frågan
Byggnation av ett fritidshus på fastigheten uppfyller inte kravet i PBL om
att marken ska vara lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna avlopp. På Tjurkö finns ett stort antal bebyggda fastigheter. På
ön finns inte något gemensamt avloppsnät, utan varje fastighet måste
själv lösa omhändertagande och behandling av avloppsvatten lokalt. På
större delen av ön har kommunen en skyldighet enligt 6 § lagen om
allmänna vattentjänster att tillgodose behovet av avlopp genom en allmän
avloppsanläggning. Så har ännu inte skett. De enskilda avloppen på
Tjurkö utgör en stor belastning på vattenmiljön i närområdet samt
förorenar sannolikt grundvattnet på ön, med risk för människors hälsa som
följd.
Avloppen försämrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för de
ytvatten som berörs. Tjurkö lämpar sig alltså inte för byggnation av nya
bostäder på grund av avsaknaden av kommunal, allmän avloppsanläggning. Att lösa avloppssituationen på varje enskild fastighet med
enskilda avloppsanläggningar och samtidigt upprätthålla tillräckligt skydd
för människors hälsa och miljön är omöjligt.
forts.
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§ 283 (forts).
Tjurkö 3:41, Målen. Förhandsbesked samt bygglov för nybyggnad av
fritidshus med garage och eldstad.
I sammanhanget ska även beaktas att förutsättningarna för att på Tjurkö
anordna enskilda avlopp som uppfyller miljökraven är mycket dåliga, med
tanke på närheten till havet och de ofta mycket bergiga förhållanden. Att
infiltrera avloppsvatten från ett stort antal fastigheter i de tunna
moränjordar som sparsamt förekommer på ön är inte möjligt.
Miljöinspektören vidhåller sitt tidigare utlåtande efter tillsyn på platsen .
.Grannar

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.

Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan utgör inte någon sådan komplettering av
befintlig bebyggelsegrupp som avses i MB 4 kap 4 §. Den föreslagna
åtgärden uppfyller dessutom inte kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL om att
marken ska vara lämplig för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att
ordna avlopp.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagens kap 2 om att
markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
och vad som sägs i MB 4 kap 4 § om lokalisering av fritidshus i kust- och
skärgårdsområdet, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 217 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 284
Tving 1 :22, Tving. lnstängsling av allmän platsmark.
Utdömande av vite.
Ärendet utgår på grund av att ärendet är överklagat.

Sign.
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~285

Ovriga frågor/Information.
Tekniska nämndens ärende angående odlingslotter, parce/ler och
masonitstugor.
Katarina Möller (S) ställde en fråga angående rubricerat vid nämndens
förra mötet som förvaltningschef Hans Juhlin svarar att:

Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
gemensamt, med anledning av att det kan föreligga bygglovplikt, arbeta
fram nya riktlinjer som ska ligga till grund för beslut om taxor.
Fördjupad översiktsplan för Lyckeby.
Stefan Lundin (FP) ställde en fråga om vilken prioriteringsgrad som den
fördjupade översiktsplanen för Lyckeby har vid förra nämndens möte och
fick svar av planchef Ola Swärdh att det inte finns några resurser och
medel i dagsläget att prioritera den fördjupade översiktsplanen för
Lyckeby.

Stefan Lundin har efter förfrågningar fått till svar att det ska ske inom
befintlig ram.
Ordföranden Sofia Bothorp (MP) svarar att det finns ett uppdrag men att
Miljö- och byggnadsnämnden ska begära anslag vid varje tillfälle när en
prioritering ska göras.
Ändring av tid för Miljö- och byggnadsnämndens möte i december 2013
Miljö- och byggnadsnämndens möte i december flyttas från den
12 december till den 11 december klockan 08.30 i sammanträdeslokalen
Freden för att avslutas med en jullunch.
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Akten

§ 286
Upphävande av policyer, principbeslut o dyl gällande små
avloppsanläggningar.
Ärendet utgår för ytterligare beredning.

Sign .
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
11 december 2013.

§ 296

Budgetuppföljning per oktober 2013 samt personalnyckeltal.

§ 297

Internbudget 2014 samt verksamhetsplan 2014 - 2016.

§ 298

Planlista. Prioritering av planarbete.

§ 299

Handlingsplan för social mångfald 2013 - 2015.

§ 300

Information. Social konsekvensanalys.

§ 301

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 302

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 303

Meddelanden.

§ 304

Sparre 3, 5 och 7, Trossö. Ändring av detaljplan.

§ 305

Karlskrona 4:1. Avskrivning av planuppdrag.

§ 306

Karlskrona 5:17 (Bryggareberget). Avskrivning av planuppdrag.

§ 307

Lampan 2 samt del av Lampan 3. Avskrivning av planuppdrag.

§ 308

Svanhalla 7:5 m fl. Avskrivning av planuppdrag.

§ 309

Tockatorp 17:16 m fl. Avskrivning av planuppdrag .

§ 310

Västra Nättraby 10:3 (Vrängö). Avskrivning av planuppdrag.

§ 311

Käringeryd 1:19. Bullerstörning från Kristianopels skytteförenings
skjutbaneverksamhet.

§ 312 Tjurkö 1: 17. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning.

§ 313

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

§ 314 Aspö 1:40 och Aspö 1:48, Ryd. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.

Sig n.

§ 315

Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 316

Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
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§ 317

Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utgår.

§ 318

Stora Vörta 1:8, Nättraby. Bygglov för uppsättande av torp (Fisketorpet).

§ 319

Trolleboda 10:1, Brömsebro. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 320

Västra Nättraby 9:128, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

§ 321

Övriga frågor/Information.

§ 322

Grönadal 1 :1 9, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av parhus samt ombyggnad av
befintlig bostad .

§ 323

Tack och avslutning.

~KARLSKRONA
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 11 december 2013, klockan 08.30 - 11.20

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Per Löfvander(S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Björn Tenland (SO)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

------------

Övriga närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Tommy Brolin (S)
Marcus Oegerskär (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Paul Cederholm (SO)
Johan Eriksson (V)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Utvecklingschef Tina Tidhammar
Bygglovchef Kristina Stark
Planarkitekt Emma Gren, kl 08.30 - 10.45
Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30 - 10.10

Övriga

Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher

Sign.

Utses att justera

Lotta Holgersson

Justerings tid och plats

Enligt överenskommelse

3
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Sekreterare

Paragraf 296 - 323
Marie-Louise Bescher

Ordförande
Sofia Bothorp
Justerare

~~

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

1&~~~~:~ t~uu /
Marie-Louise Bescher v

Sign.
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DIA 2013.3692

Kommunledningsförvaltn ingen
Revisionen
Akten

§ 296
Budgetuppföljning per oktober 2013 samt personalnyckeltal.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta en budgetuppföljningsrapport med utfall för perioden januari oktober samt en prognos för helåret 2013.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska resultat för perioden
1 januari - 31 oktober uppgår till +0,8 Mkr, och den prognostiserade
budgetawikelsen för helåret 2013 beräknas till +0,3 Mkr.
I tusentals kronor
Verksamhet

Bud_g_et

2013

Mi!i_ö- och ~nadsnämnden
Nämndadministration
Förvaltnin_g_slednin_g_
Planavdelnin_g_
BJ'.9.9.!ovavdelni!J.9..
Miljöavdelning_en
Reserv

Totalt:

Pro_g_nos
Helår 2013

Diff mot
Budget helår

806,4
571 ,1
500,3
3 317,0
901,5
4 612,7
0,0

706,4
571 ,1
500,3
3 217,0
301 ,5
5 112,7
0,0

100,0
0,0
0,0
100,0
600,0
-500,0
0,0

10 709,0

10 409,0

300,0

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2013-10-31 med
helårsprognos.

Sig n.
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Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2013.3693

§ 297
Internbudget 2014 samt verksamhetsplan 2014 - 2016.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2014 uppgår till 10,6 mnkr,
2015 10,3 mnkr och 2016 10,3 mnkr.
Kommunfullmäktige har beslutat i samband med antagande av
översiktsplan för Karlskrona kommun att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram fördjupningar av översiktsplanen för
skärgården, Bastasjö och Lyckeby. För skärgården har medel tilldelats
motsvarande 600 tkr på helårsbasis. Några medel för fullföljande av
planering för Bastasjö och Lyckeby är inte avsatta.
Förvaltningen föreslår att Bastasjöplanen prioriteras efter att
skärgårdsplanen är antagen vid halvårsskiftet 2014. Bastasjöplanen syftar
att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av såväl bostads- som
företagstomter samt att göra awägningar mot bland annat natur- och
rekreationsintressen . Lyckebyplanering föreslås att fullföljas efter 201 6.
Internbudget 2014 samt verksamhetsplan 2014-2016 beslutas i två
delar. Sifferbudget i januari och mål i februari 2014.

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige
beslutar
att avsätta projektmedel för framtagande av fördjupad översiktsplan för
Bastasjö inom aktuell verksamhetsplanering 2014 - 2016 motsvarande
700 tkr på helårsbasis. Det vill säga 350 tkr 2014 och 700 tkr årligen för
2015 - 2016.

Sign.
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§ 298
Planlista. Prioritering av planarbete.
Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen.
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista 2013-12-11 .

Sign.

~
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DIA 2013.3805

§299
Handlingsplan för social mångfald 2013 - 2015.

Planchef Ola Swärd föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har beslutat om en övergripande plan för social
mångfald i Karlskrona.
Kopplat till det dokumentet ska varje nämnd/styrelse ta fram en egen
handlingsplan med konkreta och mätbara mål för mångfaldsarbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till sådan
handlingsplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslaget till handlingsplan för social mångfald 201 3 - 2015 för
Miljö- och byggnadsnämnden.

Sign.

~
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§ 300
Information. Social konsekvensanalys.
Planarkitekt Emma Gren informerar i ärendet.
Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en
samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden
tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala om en samexistens mellan
de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.
För att stärka frågor om social hållbarhet i den fysiska planeringen arbetar
vi i Karlskrona kommun efter en mall för att göra sociala konsekvensanalyser. Analysverktyget används för att identifiera socialt viktiga
aspekter då människor i allmänhet lägger stort värde vid sin omgivning huruvida den upplevs tilltalande, motbjudande, trygg och tillgänglig. Viktigt
är också att tillvarata den mångfald som finns inom kommunen.
Vi definierar mångfald med olika människor/individer och i planprocessen
är det av betydelse att kunna förstå, värdesätta och tillvarata de
erfarenheter, kunskaper och olikheter som finns hos kommunens alla
invånare. På så sätt kan vi tillsammans bygga ett socialt hållbart samhälle.
Genom att besvara frågor om planområdets platsspecifika egenskaper
såsom tillgänglighet, trygghet, barnperspektiv och mångfald fångas de
mjuka värdena upp i ett tidigt skede. Socialkonsekvensanalysen utgör
därefter en betydelsefull grund i det fortsatta planarbetet.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.

~

i'f'i KARLSKRONA
~ KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

11 december201 3
Sammanträdesprotokoll

§ 301
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign .
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-11-07.

1. Redovisning av principiella överklaganden.

§ 260

2. Arnö 25, Gräsvik. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
garage och förråd.

§ 261

3. Gillet 2, Lyckeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 262

4 . Gullbernahult 77, Gullberna Park. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med ett uterum.

§ 263

5. Rönnen 26, Långö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 264

6. Torstäva 16:8, Trummenäs. Bygglov för tillbyggnad av garage
på enbostadshus samt dispens för utökad byggarea .

§ 265

7. Nämndens lista inför sammanträdet 14 november 2013.

§ 266

8. Övriga frågor/Information.

§ 267

~KARLSKRONA
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§ 302
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.
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§303
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-17. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut rörande tillsyn inom strandskyddsområde, fastigheten Hasslö 8:170 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-17. Tillstånd till
nedgrävning av död häst på fastigheten Sandhamn 9:30 i Karlskrona
kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-22. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för tre fritidshus samt tillfartsväg på
fastigheten Skällenäs 28:55 i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-21. Överklagan av Miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om negativt
förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Jämjö-Torp 1 :22.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-10-30. Anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § a miljöbalken om miljöfarlig
verksamhet Hasslö Varv AB i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Rapport om Byggnadsnämndernas tillsyn i
Blekinge län 2012.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-04. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om vitesföreläggande enligt
plan- och bygglagen, fastigheten Tving 1:22 i Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-05. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av servicebyggnad för toaletter på fastigheten Hallarum
1:29 i Karlskrona kommun.
9. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2011-11-05.
Avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Sandhamn 14:8 i Karlskrona kommun; nu fråga om överlämnande till
regeringen för prövning.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-04. Tillstånd till
nedgrävning av häst på fastigheten Buskaboda 1:3 i Karlskrona
kommun.

Sign .
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Föreläggande 2013-11-04. Avser tillstånd
för bortledning av grundvatten som meddelas av Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt enligt deldom mål nr M 863-12.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-05. Avser strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Tjurkö
2:66 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-05. Avser strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus på fastigheten Frändatorp
26:30 i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-06. Avser strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad på fastigheten Aspö 5:267 i
Karlskrona kommun.
15. Kommunfullmäktige 2013-10-24 § 125. Gemensam måltidspolicy för
Karlskrona kommun.
16. Kommunfullmäktige 2013-10-24 § 127. Förslag till revidering av
timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
17. Kommunfullmäktige 2013-10-24 § 129. Uppföljning per den 31 augusti
2013 för hela Karlskrona kommuns verksamhet.
18.Växjö Tingsrätt, Mark-och miljödomstolen. Dom 2013-11-11 . Avser
beslut om årlig tillsynsavgift för fotvårdsverksamhet Fina Fötter i
Karlskrona kommun.
19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-01 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för frisörsalong .
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-13. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheterna Sanda 1:16 och
1:17 i Karlskrona kommun.
21 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-14. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om negativt förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gräbbegården 1:5 i Karlskrona
kommun.

Sign.
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PLAN 2013.3755

§ 304
Sparre 3, 5 och 7, Trossö. Ändring av detaljplan.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Ändring av del av detaljplanen för kvarteret Sparre m m
(detaljplanen vann laga kraft 1988-11-23 ).
Planförslaget syftar till att ge möjlighet till att en större del av kvarteret kan
tas i anspråk för parkering. Ett utökat antal parkeringsplatser förbättrar
tillgängligheten till viktiga besöksmål som Stumholmen och Kungsbron.
Kvarteret som helhet utgör en kulturhistorisk miljö av stort intresse.
Gällande detaljplan medger användningar KSqE, kontor, skola idrott/fritid,
kultur- kulturhistoriskt värdefull miljö samt teknisk anläggning. Gällande
planbestämmelse som anger att maximalt 225 parkeringsplatser får
anordnas på kvarteret Sparres gård upphävs.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbetet för Sparre 3, 5 och 7,
2. att låta förslag till ändring av del av detaljplanen för kvarteret Sparre
m m (Sparre 3, 5 och 7) bli föremål för samråd, samt

3. att ett genomförande av planändringen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.

Sig n.
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PLAN 2006.3968

§ 305
Karlskrona 4:1 . Avskrivning av planuppdrag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-02-15 § 54 att låta förslag
till detaljplan för del av Karlskrona 4:1 bli föremål för samråd. Syftet med
planen var att möjliggöra en glasutbyggnad på köpecentret Kronan.
Detaljplanen var föremål för samråd mars - september 2007.
Med hänvisning till att denna del av köpcentret Kronan har byggts ut med
mindre åtgärder bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan
inte längre är aktuell. Kommunikation har skett med fastighetsägare med
möjlighet att yttra sig i tre veckors tid efter mottagandet av försändelsen.
Skriftligt besked från fastighetsägaren har inkommit där samtycke ges och
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att planarbetet avbryts
och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbete för Karlskrona 4: 1 avbryts och avskrivs.

Sign.
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PLAN 2008.2494

§ 306
Karlskrona 5:1 7 (Bryggareberget). Avskrivning av planuppdrag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-10-09 § 365 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för fastighet Karlskrona 5: 17. Syftet med planen var att pröva möjligheten
för att upprätta flytande lägenheter nedför Bryggareberget.
Med hänvisning till ärendets ålder och att företaget som stod bakom
ansökan har gått i konkurs bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att
ansökan inte längre är aktuell. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
därmed att planärendet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att planarbetet för Karlskrona 5:17 (Bryggareberget) avbryts och avskrivs.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

11 december 2013
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DIA 2004.1866

§307
Lampan 2 samt del av Lampan 3. Avskrivning av planuppdrag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2004-11-10 § 385 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till program
för Lampan 2 samt del av Lampan 3. Syftet med planen var att bygga ut ett
bostads- och handelsområde väster om Österleden. Ett programsamråd
genomfördes mellan den 15 november till den 10 december 2004. Miljöoch byggnadsnämnden beslutade därefter 2005-03-09 § 84 med anledning
av inkomna yttranden från samrådet att återremittera ärendet för vidare
beredning.
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på
lång tid bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre
är aktuell. Kommunikation har skett med sökanden som fått möjlighet att
yttra sig fram till tre veckor efter mottagande av försändelsen. Något
skriftligt besked har inte inkommit från sökanden om önskan att få ärendet
vidare behandlat. Detta betraktas som ett samtycke av sökanden och
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att planarbetet avbryts
och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Lampan 2 samt del av Lampan 3 avbryts och avskrivs.

Sign.

'llfli KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

11 december 2013
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PLAN 2010.4172

§ 308
Svanhalla 7:5 m fl. Avskrivning av planuppdrag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-11-11 § 421 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Svanhalla 7:5. Syftet med planen var att pröva möjligheten för ny
bostadsbebyggelse, service, restaurang samt hamnverksamhet.
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på
lång tid bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre
är aktuell. Kommunikation har skett med sökanden som fått möjlighet att
yttra sig i tre veckor efter mottagandet av försändelsen . Via ett
telefonsamtal lät sökanden meddela att anläggning av kommunalt VA blir
för kostsamt och att samtycke ges till att planen avskrivs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att planarbetet avbryts
och avskrivs.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Svanhalla 7:5 m fl avbryts och avskrivs.

Sign.

i'fej KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

11 december 2013
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PLAN 2007.4049

§ 309
Tockatorp 17:16 m fl. Avskrivning av planuppdrag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-06-12 § 225 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för fastigheten Tockatorp 17:16 m fl. Syftet med planen var att pröva
möjligheten för bostadsbebyggelse och förskola inom del av fastigheten
Tockatorp 17:16 m fl.
Med hänvisning till ärendets ålder och att företaget som stod bakom
ansökan gått i konkurs bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att
ansökan inte längre är aktuell. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
därmed att planärendet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att planarbetet för Tockatorp 17:16 m fl avbryts och avskrivs.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

11 december 2013
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PLAN 2006.3951

§ 310
Västra Nättraby 10:3 (Vrängö). Avskrivning av planuppdrag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2004-12-08 § 427 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Västra Nättraby 10:3. Planens syfte var att pröva möjligheten för
bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Västra Nättraby 10:3 m fl samt
utökning av Nättraby kyrkogård . Miljö- och byggnadsnämnden beslutade
2007-09-11 att låta ett planprogram bli föremål för samråd .
Planprogrammet var föremål för samråd i november 2007.
Med hänvisning till ärendets ålder bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är aktuell. Kommunikation har skett
med sökanden som fått möjlighet att yttra sig i tre veckors tid efter
mottagandet av försändelsen. Skriftligt och muntligt besked om samtycke
har inkommit från sökanden och Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
därmed att planärendet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Nättraby 10:3 (Vrängö) avbryts och avskrivs.

Sign.

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

11 december 2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kristianopels Skytteförening
Fastighetsägare Nyhem 4:2
Berörda grannar
Akten

MMM 2012.324

§ 311
Käringeryd 1 :19. Bullerstörning från Kristianopels skytteförenings
skjutbaneverksamhet.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Från ägaren till fastigheten Nyhem 4:2 inkom den 25 maj 2011 klagomål
över höga ljudnivåer från Kristianopels skytteförenings skjutbaneverksamhet på fastigheten Käringeryd 1: 19. Klagomålen har efterhand
skriftligen och muntligen kompletterats.
Förslag till beslut sändes till Kristianopel skytteförening och ägaren till
fastigheten Nyhem 4:2 den 26 juni 2013. Svar har inkommit från båda.
Skytteföreningen redovisar bland annat förslag till åtgärder och gör en
framställan om vissa lättnader. Grannarna framhåller bland annat att en
mer restriktiv bedömning bör göras.
De inkomna uppgifterna och synpunkterna har beaktats men har inte
föranlett någon förändring av förslaget till beslut.
Utöver inkomna uppgifter och synpunkter i det här aktuella ärendet har
överprövning av nämndens beslut med anledning av klagomål på Jämjö
Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet på fastigheten Ekeryd 1:23
beaktats i förslaget till beslut.
Föreliggande förslag till beslut skiljer sig från det kommunicerade på så
sätt att de numrerade försiktighetsmåtten ändras enligt:
Punkt 1: Ingen ändring.
Punkt 2: Ingen ändring.
Punkt 3: Tillåten skjuttid ökas till:
Skjutverksamhet får bedrivas helgfri måndag - torsdag
klockan 09.00 - 20.00 och helgfri lördag klockan 10.00 - 12.00.
Förändringen är att skjutning under vardagar tillåts en timme längre än
förslaget. Ändringen syftar till en bättre anslutning till Länsstyrelsens
bedömning avseende tillåten störning.
forts.

Sign.

I

Slgo .
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~KARLSKRONA
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~KOMMUN
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MMM 2012.324

§ 311 (forts).
Käringeryd 1: 19. Bullerstörning från Kristianopels skytteförenings
skjutbaneverksamhet.
Motsvarande förändring görs också beträffande tillåten tid för skjutning
under tiden den 1 augusti till och med den 15 oktober.
Skjutning tillåts också fyra specifikt angivna vardagar (måndag - torsdag)
jämfört med förslagets två ospecificerade vardagar. Den ändringen syftar
både till att vara en tydligare reglering och en bättre anslutning till
Länsstyrelsens bedömning avseende tillåten störning.
Förslaget till löpande vite vid av Samhällsbyggnadsförvaltningen
konstaterade överträdelser ändras från föreslagna 10 000 till 2 000 kronor.
Ändringen syftar till en anpassning till Länsstyrelsens bedömning av vad
som är en skälig nivå.
Att föreläggandet skulle gälla omedelbart ändras till att det ska gälla först
när beslutet vunnit laga kraft.

Punkt 4: I syfte att bättre än förslaget svara mot kravet på tydlighet ändras
försiktighetsmåttet för tävlingar och information i anslutning till sådana.
Försiktighetsmåttet föreslås istället lyda:
Utöver ovan angivna skjuttider får vid högst två tillfällen per år skjutning
ske under fredag - söndag klockan 09.00 - 21.00. Anmälan ska därvid
minst en månad före ett sådant tillfälle göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen och grannar inom en radie av femhundra meter från
skjutbanan.
Skillnader mot förslaget består i att tävling inte förutses ske vid en
helgskjutning. En tid sätts för när anmälan ska ha gjorts och kretsen av
grannar som ska informeras bestäms oberoende av om grannar
tillkommer eller faller ifrån. Avståndet är valt med hänsyn till var bullerstörningar kan förväntas vara påtaglig.
Att föreläggandet skulle gälla omedelbart ändras till att det ska gälla först
när beslutet vunnit laga kraft.
forts.

Sig n.

I Sigod f t
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j'fej KARLSKRONA
~ KOMMUN
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MMM 2012 .324

§ 311 (forts).
Käringeryd 1 :19. Bullerstörning från Kristianopels skytteförenings
skjutbaneverksamhet.

Punkt 5: I syfte att bättre än förslaget svara mot kravet på tydlighet ändras
även försiktighetsmåttet för information om schema så att det svarar mot
informationskravet i samband med helgskjutning.
Att föreläggandet skulle gälla omedelbart ~ndras till att det ska gälla först
när beslutet vunnit laga kraft.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att med stöd av 1 kap 1 §, 9 kap 1 §, 26 kap 9, 14, 21 och 22 §§
miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 1, 2, 3, 6 och 7 §§ miljöbalken
att förelägga Kristianopel Skytteförening med organisationsnummer
802457-0791 nedanstående numrerade försiktighetsmått. Beslutet gäller
då det vunnit laga kraft.

1. Föreningen ska senast sex veckor efter det att beslutet vunnit laga
kraft inkomma med ett förslag till metod för räkning av antalet skott.
Metoden ska godkännas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Buller från verksamheten ska senast sex månader efter det att
beslutet vunnit laga kraft begränsas så att ljudnivån från skjutning
vid omkringliggande bostadshus inte överskrider 75 dB (A) Impuls
vid mätning eller beräkning enligt Naturvårdsverkets allmänna råd .
Kan inte dessa begränsningar innehållas vid den beslutade
tidpunkten är all skjutning från 200- och 300-meters avstånd
förbjuden.
3. Verksamheten får bedrivas på följande tider:
Vardagar måndag - torsdag klockan 09.00 - 20.00 och helgfri
lördag klockan 09.00 - 12.00. Undantag görs för följande dagar
som skall vara skjutfria: Kristi Himmelsfärdshelgen
(torsdag-söndag) samt alla lördagar under juli månad.
Utöver ovan angivna skjuttider får skjutning från 100-metersvallen
ske även fredagar klockan 09.00 - 20.00 under tiden den 1 augusti
till och med den 15 oktober.
Till föreläggandet kopplas ett löpande vite om 2 000 kronor att falla
ut för varje dag som överträdelse konstateras av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
forts .
Sign.
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~ KOMMUN
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MMM 2012.324

§ 311 (forts).
Käringeryd 1 :19. Bullerstörning från Kristianopels skytteförenings
skjutbaneverksamhet.

4. Utöver ovan angivna skjuttider får vid högst två tillfällen per år
skjutning ske under fredag - söndag klockan 09.00 - 21 .00.
Anmälan ska därvid minst en månad före ett sådant tillfälle göras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen och grannar inom en radie av
500 meter från skjutbanan.
5. Samtliga skjuttider ska vara schemalagda. Dessa ska meddelas
Samhällsbyggnadsförvaltningen och grannar inom en radie av
500 meter från skjutbanan, samt tydligt anslås vid skjutbanan,
samt

2. att upplysningsvis informera om att ändringar av verksamheten, till
exempel i form av bullerdämpande åtgärder ska anmälas till Miljö- och
byggnadsnämnden senast sex veckor innan planerat genomförande.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum
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MHA 2013.1485

Sökanden
Akten

§ 312
Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Tjurkö 1 :17.

Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Sökanden har ansökt om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för två slutna tankar för
avloppsvatten på fastigheten Tjurkö 1: 17. Enligt ansökan används
fastigheten för fritidsboende . Till de slutna tankarna skall allt avloppsvatten
från bostadshuset på fastigheten ledas. Den ena av tankarna är redan
installerad; tillståndet till den tanken fick ut i augusti 2010. Den andra
tanken ska nyinstalleras.
Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna tankar
Enligt Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna tankar, 2006-12-13,
§ 435, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att tillstånd till sluten
tank ska kunna beviljas:
•
•
•

Allt avloppsvatten ska ledas till den slutna tanken,
Fastigheten ska bebos permanent,
Fastigheten får inte ligga inom ett område där Miljö- och
byggnadsnämnden bedömer att gemensamma avloppslösningar bör
komma till stånd.

Samhäl/sbyggnadsförvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förhållandena på
platsen där avloppsanläggningen ska byggas är sådana att hög skyddsnivå,
i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar (NFS 2006:7) ska gälla för avloppsanläggningen.
Bedömningen grundar sig på närheten till havet och andra bebyggda
fastigheter samt de geohydrologiska förutsättningarna på platsen.
Den planerade avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens (1998:808) krav
avseende lokalisering, utformning och funktion. Genom att avloppsvattnet
ska avledas till slutna tankar kommer inget utsläpp att ske på platsen;
avloppsvattnet kommer istället att genomgå långt gående rening i
kommunens avloppsreningsverk.
forts.
Sig n.
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MHA 2013.1485

§ 312 (forts).
Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Tjurkö 1 :17.
På så sätt uppfylls kraven för hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd. Ur
resurssynpunkt är det normalt inte lämpligt att avleda bad-, disk- och
tvättvatten (BOT) till en sluten tank, på grund av den miljöbelastning som
transporterna av detta vatten utgör. Förhållandena på platsen där
fastigheten ligger är dock sådana att det inte finns någon möjlighet att
omhänderta BOT-vattnet i en enskild avloppsanläggning med utsläpp av
renat avloppsvatten på eller i närheten av fastigheten . Fastigheten är liten,
det ligger andra bostadshus mycket nära och marken utgörs av berg med
mycket tunt jordtäcke. Utsläpp till havet efter rening i minireningsverk eller
kompaktfilter bedöms inte heller lämpligt, eftersom närboende kan
förväntas bada i havet på platsen.
Om Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna tankar ska tillämpas
kan tillstånd till sluten tank på fastigheten Tjurkö 1 :17 inte ges. Fastigheten
bebos inte permanent och den ligger inom ett område där en gemensam
avloppslösning bör komma till stånd . Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning är dock att Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna
tankar är föråldrad och numera strider mot bestämmelser i miljöbalken och
mot gällande praxis. Med tanke på de extrema förhållandena på platsen
bör tillstånd till två slutna tankar, som omhändertar allt avloppsvatten på
fastigheten, beviljas.
Fastigheten är belägen inom ett område som utgörs av samlad
bebyggelse. På sikt krävs en samordnad lösning av avloppssituationen i
området. Enligt kommunens förslag till VA-utbyggnadsplan ska
utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet ske senast år 2022 på norra
Tjurkö. Tillståndet bör därför tidsbegränsas att gälla i 10 år.
Motivering till föreslagna villkor
För tillståndet bör föreskrivas villkor för att förebygga oacceptabel miljöpåverkan från anläggningen.
Endast avloppsvatten från toalett samt bad , disk och tvätt får avledas till de
slutna tankarna.
forts.

Sign.
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MHA 2013.1485

§ 312 (forts).
Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Tjurkö 1 :17.
För att minimera den mängd avloppsvatten som leds till tankarna ska den
toalett som kopplas till den ena tanken vara en vakuumtoalett eller en
snålspolande toalett. Kran- och duschmunstycken i bostadshuset ska vara
snålspolande av samma skäl. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens
uppfattning är sådana installationer en rimlig försiktighetsåtgärd att vidta,
för att minimera miljöpåverkan i samband med tömning av tankarna och
transport av avloppsvattnet till kommunens reningsverk.
De slutna tankarna ska vara P-märkta, byggproduktcertifierad, typgodkänd
eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande, vilket garanterar att de
har bland annat tillräcklig hållbarhet.
Installation av de slutna tankarna ska ske enligt tillverkarens/leverantörens
anvisningar. På så sätt minimeras risken för att tankarna ska skadas och
läcka avloppsvatten. Särskilt viktigt är att tankarna förankras väl så att de
inte lyfts av grundvattnet, vilket skulle kunna orsaka ledningsbrott och
utläckage av avloppsvatten.
Tankarna och eventuell pumpbrunn ska förses med överfyllnadslarm för att
säkerställa att avloppsvatten inte rinner ut till följd av överfyllnad eller
tekniskt fel.
Ett skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd ska skickas till Miljö- och byggnadsnämndens så snart den
färdigställts. Genom intyget dokumenteras vilken typ av avloppsanläggning
som finns på fastigheten .
För att en avloppsanläggning ska fungera optimalt måste den fortlöpande
skötas och underhållas. För en sluten tank rör det sig framför allt om att
kontrollera pumpen i pumpbrunnen , funktionen på larmen och att se till att
tanken töms när den är full.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna sökanden tillstånd till två slutna tankar för fastigheten
Tjurkö 1:17, enligt 2 kap 3 §, 9 kap 7 §och 16 kap 2 §miljöbalken samt
13 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

forts.
Sign.
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MHA 2013.1485

§ 312 (forts).
Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på fastigheten
Tjurkö 1 :17.
2. att tillståndet tidsbegränsas till att gälla 10 år från datumet för beslutet,
enligt 16 kap 2 § miljöbalken,
3. att för tillståndet gäller följande villkor, enligt 2 kap 3 och 5 §§ och
16 kap 2 § miljöbalken,

4. att avloppsanläggningen ska utformas och anläggas i
överensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna och
vad som i övrigt framkommit i ärendet, om inte något annat framgår av
nedanstående villkor. Eventuella awikelser från detta tillstånd ska föregås
av kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen,

5. att till de slutna tankarna får endast ledas avloppsvatten som härrör
från toalett samt bad , disk och tvätt. Till tankarna får endast ledas vatten
från snålspolande toalett eller vakuumtoalett, och från snålspolande kranoch duschmunstycken. Med snålspolande toalett avses en toalett där
förbrukning av spolvatten uppgår till maximalt 0,6 liter per spolning. Annat
vatten får inte ledas till tankarna,
6. att de slutna tankarna ska vara P-märkta, byggproduktcertifierade,
typgodkända eller godkända vid motsvarande prövningsförfarande,
7. att de slutna tankarna ska installeras enligt tillverkarens/leverantörens
anvisningar. Om tankarna helt eller delvis placeras under högsta
grundvattenyta ska de förankras i betongplatta eller berg,
8. att de slutna tankarna samt eventuell pumpbrunn ska förses med
överfyllnadslarm,
9. att skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd ska skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden så snart den
färdigställts, samt
10. att anläggningen ska fortlöpande skötas och underhållas så att
driftstörning och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

i'fti KARLSKRONA
~KOMMUN
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§ 313
Tockatorp 17:16 och 17:17, Sturkö. Strandskyddsdispens för
uppförande av två enbostadshus samt stall och uppförande av
stängsel kring betesmark.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av två enbostadshus
och tillskapande av privata tomter till dessa samt uppförande av ett stall i
anslutning till betesmark och stängsel kring denna. Bostadshusen avses
placeras på en platå i landskapet och stallbyggnaden i anslutning till den
avsedda betesmarken som nu brukas.
Platsen för de avsedda byggnaderna omfattas av strandskydd och är
allemansrättsligt helt tillgänglig. Delar av beteshagen omfattas också av
strandskydd och stängsling är därför dispenspliktig i dessa delar. Platsen
har en dramatisk topografi och bär spår av tidigare stenbrytning, flera djupa
brott skär landskapets form och möter släta klippor mot havet i nordost.
Vegetationen är bitvis tät och består av lövträd i de låga partierna och barr i
de höga. Området närmast vattenlinjen är flack och består av delvis utfylld
mark. Platsen används av närboende för rekreation och de släta
klipphällarna var välbesökta vid tillfället för platsbesök i juni. En mindre
grusväg löper vidare längs stranden och omgivande bebyggelse.
Skäl till beslut
Strandskyddet syftar till att långsiktigt säkra allmänhetens tillgång till
strandområden genom allemansrätten. Dessutom skall strandskyddet
bevara goda livsvillkor för växter och djur. För att tillgodose syftena är det
därför förbjudet bland annat att uppföra byggnader och privatisera mark.
Kommunen får i det enskilda fallet lämna dispens från strandskyddet om
åtgärden inte strider mot strandskyddets syften samt att det föreligger
minst ett särskilt skäl. Som särskilda skäl vid prövning får endast de sex
skäl som finns uppräknade i miljöbalkens 7 kap 18c § tillämpas. Sökanden
har åberopat punkten två, det vill säga Dispensen avser ett område som
genom väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen.

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

Bedömning
Vägen som markerats på bifogad karta är endast delvis anlagd och vissa
partier visar snarare på spår av terrängkörning eller slitage. Den bedöms
inte ha den avskiljande karaktär som avses i lagen då den trafikeras
endast sporadiskt. Området såväl öster och väster om vägen är av
betydelse för allmänhetens vistelse inom strandområdet den privatisering
som uppförande av två bostadshus skulle innebära bedöms inte kunna ske
utan att detta strider mot strandskyddets syften, dessutom saknas särskilt
skäl.
Den avsedda stallbyggnaden är placerad bakom befintlig bebyggelse i
förhållande till strandlinjen, särskilt föreligger enligt punkt två och
byggnaden kan uppföras utan att det strider mot strandskyddets syften.
Stängsel kring hage kan uppföras utan att det hindrar allmänhetens
tillträde till det strandskyddade naturområdet.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till komplettering i upplysningsinformationen.

Björn Tenland (SO) yrkar på att arbetsutskottet gör ett platsbesök den
7 januari 2014.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett platsbesök den 7
januari 2014.

Sign.

I Sigd-N

i'fi KARLSKRONA
~ KOMMUN
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Grannar
Trafikverket
Akten
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BYGG 2010.3272

§ 314
Aspö 1 :40 och Aspö 1 :48, Ryd. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus i en
våning med inredd vind och utan källare i Ryd på Aspö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas.
År 2008 meddelades ett positivt förhandsbesked (2008-08-14 § 285) på
fastigheten Aspö 1 :40 för ett enbostadshus med villkor att den nytillkomna
fastigheten kan samverka med minst två andra fastigheter om en
gemensam anläggning för infiltration.
I augusti 2010 begärde fastighetsägaren för Aspö 1 :40 en förlängning av
det positiva förhandsbeskedet. Den 30 augusti 2010 hade handläggaren
ett samtal med fastighetsägaren för Aspö 1:40 om att diskutera med
ägaren till angränsande fastighet Aspö 1:48, om fastighetsförrättning för att
därigenom kunna pröva möjligheten att stycka av två tomter istället för en
tomt.
I september 2010 ansökte fastighetsägaren för Aspö 1:48 om
förhandsbesked för ett enbostadshus. Handläggaren hade ett möte med
båda fastighetsägarna i oktober 2010 och det bestämdes att
fastighetsägaren för Aspö 1:40 skulle inkomma med en reviderad ansökan.
En reviderad ansökan inkom den 12 november 2010 med förslag på två
tomter för fastigheten Aspö 1:40. Handläggaren hade ett möte med
fastighetsägarna för Aspö 1 :40 och Aspö 1:48 där handläggaren framförde
att de föreslagna tomterna för både Aspö 1:40 och Aspö 1:48 var för smala
för att fungera som bostadstomter. Handläggarens förslag var att genom
en lantmäteriförrättning tillskapa två lämpliga tomter av Aspö 1:40 och
Aspö 1:48 istället för två tomter på Aspö 1:40 och en tomt på Aspö 1 :48.
Fastighetsägarna för Aspö 1:40 och Aspö 1:48 bestämde sig för att stå fast
vid de inlämnade hand lingarna. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade
om ett negativt förhandsbesked 2012-06-07 § 212 (Aspö 1:40) och
2012-06-07 § 213 (Aspö 1:48).
forts.
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§ 314 (forts).
Aspö 1 :40 och Aspö 1:48, Ryd. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
en bostadshus.
Båda fastighetsägarna begärde att få Miljö- och byggnadsnämndens beslut
omprövat och Länsstyrelsen beslutade 2012-07-19 att ärendena skulle
omprövas. Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2012-09-13
utgick ärendena på de sökandes begäran.
Därefter har de två ärendena slagits ihop till ett ärende och
fastighetsägarna har tillsammans med förvaltningen hittat en lösning som
ger tre tomter i lämplig storlek.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn til l möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen .
forts.

Sig n.
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§ 314 (forts).
Aspö 1:40 och Aspö 1 :48, Ryd. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
en bostadshus.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen konstaterades att marken består av blandskog med
framförallt ek och tall. Det är en plan med blackig terräng med hällmark vid
vägen för fastigheten Aspö 1:48. Längs delar av fastigheten Aspö 1:40
löper en stenmur utmed vägen.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret för havsområdet.
Riksintresset bedöms inte påverkas av aktuell åtgärd.
Vatten och avlopp
Enskild vattenförsörjning är planerad. Avloppshanteringen anordnas
genom gemensam infiltration för de tre enbostadshusen.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Trafikverket
meddelar att fastigheten ligger utmed enskild väg och gör bedömningen att
nybyggnation av tre bostäder inte påverkar det allmänna vägnätet på Aspö.
Skäl till beslut
I de delar av Aspö som är tättbebyggda har kommunalt avlopp bedömts
vara den bästa lösningen. Annan likvärdig gemensam lösning kan dock
accepteras. I Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2008-08-14 § 285 gavs
ett villkor om att den nytillkomna fastigheten på Aspö 1:40 skulle samverka
med minst två andra fastigheter om en gemensam anläggning för
infiltration. Med anledning av den tidigare överenskommelsen om
avloppslösning utgör detta ett undantag från de riktlinjer som tillämpas.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen och infart kan anordnas från befintlig väg. Den
föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
forts.

Sign.
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BYGG 2010.3272

§ 314 (forts).
Aspö 1:40 och Aspö 1:48, Ryd. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och
bygglagens 9 kap 39 §.
Ansökan om avloppsanläggning ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för tillståndsprövning senast i samband med bygglovansökan.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA
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Grannar
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BYGG 2013.1306

§ 315
Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en våning
med inredd vins i ett område på sydvästra Hasslö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering , samt om
den tillkommande bebyggelse inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang. Enligt PBL 2 kap 6 § ska
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av
en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.

Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 201 3-04-22 konstaterades att marken består av
slyskog med enstaka unga ekar och äldre björkar. Stenmur finns på tre
sidor av den föreslagna tomten. Promenadstig finns längs den västra
fastighetsgränsen.
forts.
Sig n.
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§ 315 (forts).
Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för
totalförsvaret. Riksintressena bedöms inte påverkas av den föreslagna
åtgärden.
Vatten och avlopp
Kommunal anslutning är föreslagen.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Tre
yttranden har inkommit.
Hasslö Vägars Samfällighetsförening önskar vara rådgivande avseende
infarter till angiven tomt beroende på anslutande vägars begränsningar i
bredd i förhållande till trafikintensiteten etc. Föreningen avser även besikta
vägar i området i anslutning till byggperioden och sluta avtal med angiven
fastighetsägare kring eventuella slitage eller påverkan av byggtrafik på av
föreningen förvaltade vägar i området.
Fastighetsägarna till Hasslö 10:52 har inget att erinra.
Fastighetsägaren till Hasslö 10:29 kommer inte att godkänna att hans
fastighet används för att komma till berörd fastighete Hasslö 10:33. Utan
endast att den utritade vägen som går på västra sidan måste följas enligt
kartan från Lantmäteriet. Fastighetsägaren till Hasslö 10:29 menar att den
samfällda vägen ska göras i ordning som tillfart för aktuell fastighet. Vägen
har inte varit iordninggjord och inte heller nyttjas. Istället har fastigheten
Hasslö 10:29 använts till att köra bil på och parkera. Ett förslag är att
fastigheten Hasslö 10:29 köps in för att underlätta framkomligheten .
Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och menar att i Sverige finns
en allmän princip att alla rättsligen bildade fastigheter alltid har rätt till
utfartsvägar i en eller annan riktning . Det finns därför inget som helst
behov att utreda frågan om tillämplig tillfartsväg i ett ärende om
förhandsbesked. Det måste presumeras att i fråga om redan bildade
fastigheter finns en lämplig utfartsväg.
forts .
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§ 315 (forts).
Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

I detta fall har vid fastighetens bildande i enlighet härmed en samfälld väg
anslutits till fastigheten och den var enligt lantmäteribeslutet avsedd som
fastighetens utfartsväg. Det finns alltid en möjlighet att påkalla att få nyttja
den vägen på frivillig grund eller genom tvångsmetoder. Ägaren av Hasslö
10:29 berörs inte av den vägen.
Nu har emellertid det ägt rum under årens lopp att en annan väg än den
rättsligen bildade kommit att bli den använda vägen. En kort bit av den
fysiskt använda vägen berör Hasslö 10:29. Dock är att märka att även
ägaren av Hasslö 10:29 nyttjar den fysiska vägen över annans mark för att
komma till sin fastighet. Likaledes brukas denna väg av den bebyggda
fastigheten Hasslö 10:52 och fastigheten Hasslö 10:27 där byggnation
nyligen tillåtits av byggnadsnämnden.
Det är ofta så på landet att lantmätarens planering och beslut ersätts av
annan faktiskt användning av mark för vägändamål. Detta vilar givetvis på
löpande överenskommelser mellan fastighetsägare och medför att en
rättighet uppstår som en inblandad fastighetsägare inte utan vidare kan
ifrågasätta eller ändra på. Det blir en form av hävdad servitut eller
tillämpning av den samfällda vägrätten men i annan sträckning. Vi påstår
att vi har rätt att bruka den sålunda uppkomna vägrätten oberoende av vad
ägaren av Hasslö 10:29 nu uttalar. Den vägen är lämplig för utfartsväg och
är väl ordnad. Den nyttjas som sagt av Hasslö 10:52 i hela sin längd fram
till vår fastighet. Yttrandet från ägaren av Hasslö 10:29 skall inte påverka
vår ansökan. Sedan återstår givetvis den möjligheten att någon inblandad
fastighetsägare anhåller att Lantmäterimyndigheten genom ny förrättning
ombildar vägbeståndet till att rättsligen in i minsta detalj motsvara den
fysiska vägdragningen eller att fastighetsägarna upprättar vägservitut inom
befintlig väg eller med en begränsad omflyttning av vägarna. Vägen kan då
dras utanför Hasslö 10:29 som inte behöver medverka eller lämna
samtycke. Det viktiga dock är att en fysisk utfartsväg finns till fastigheten ,
att den motsvarar i fråga om syfte och ändamål den samfällda
vägrättigheten som gäller för Hasslö 10:33 och andra fastigheter och att
denna väg utformats och brukats under långliga tider utan invändning.
Ansökan vidhålles härmed.
forts.
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§ 315 (forts).
Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Skäl till beslut
Enligt 2 kap 5 § pkt 3 PBL, vid ärenden om förhandsbesked, ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Fastigheten Hasslö 10:33 har formell rätt att använda den samfällda vägen
västerut. I ansökan föreslås tillfartsväg via en befintlig väg som når fram till
fastigheten Hasslö 10:52. Någon rätt att använda och nyttja den befintliga
vägen finns inte registrerad genom avtal eller förrättning. Den befintliga
vägen passerar över fastigheten Hasslö 10:29 och fastighetsägaren
motsätter sig att hans mark används som tillfartsväg. Rätt till väg kan lösas
med hjälp av servitut eller genom anläggningsförrättning.
Sökanden har yttrat sig över förslag till beslut och vidhåller sin ansökan.
Det som framförts i yttrandet ändrar inte förvaltningens bedömning om att
den aktuella tomten saknar tillfartsväg.
Den föreslagna åtgärden saknar tillfartsväg och uppfyller därmed inte
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 476 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.1867

§ 316
Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett en bostadshus i två
våningar i Mjövik utanför Nättraby där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där generella regler i PBL gäller. I PBL 2 kap
sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland annat att det
ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av vikt att den
bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 25 juni 2013 konstaterades att marken sluttar
svagt neråt från Måsvägen och västerut. Den västra delen består av odlad
mark och den östra delen består av hagmark med enstaka större träd av
ek och björk.
forts.
Sig n.
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BYGG 2013.1867

§ 316 (forts).
Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Vatten och avlopp
Kommunal anslutning är föreslagen.
Grannar
Berörda myndigheter och grannar har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan.
Nättraby vägars samfällighetsförening meddelar att de inte har något att
erinra i ärendet.
Skanova framför att de har en luftledning över berörd fastighet. Ledningen
är i drift och måste även vara det i framtiden. Eventuella åtgärder för att
flytta ledningen kommer att debiteras fastighetsägaren.
Trafikverket framför att för väg 678 råder 12 meter byggnadsfritt avstånd
från vägens vägområde. Eftergivliga anordningar så som staket kan
tillåtas. Bostadshus och garage i ansökan är placerade utanför det
byggnadsfria avståndet. Trafikverket förutsätter att inga anslutningar sker
mot statlig väg . På Måsvägen, från en punkt fem meter in från vägkant, ska
det säkerställas en fri sikt på 165 meter i båda riktningarna längs väg 678.
Inom detta siktområde får fastighetsägaren inte uppföra plank, buskar eller
andra föremål som överstiger en höjd om 60 cm.
Vid nybyggnad är det fastighetsägaren eller exploatören som ansvarar för
att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. För
att säkerställa att riktvärdena för trafikbuller klaras krävs att sökanden låter
upprätta en bullerutredning. Utredningen ska utgå från prognostiserad
trafikökning minst 20 år framåt i tiden och ta hänsyn till ekvivalent och
maximal ljudnivå vid fasad samt vid planerad uteplats. De nödvändiga
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller
fastighetsägaren . Kommunen bör inte bevilja ett positivt förhandsbesked
innan det är säkerställt att bullerriktvärdena kan klaras. Trafikverket
förutsätter att de får möjligheten att yttra sig igen vid eventuell ansökan om
bygglov.
forts .
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§ 316 (forts).
Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Skäl till beslut
Sökanden har kompletterat ansökan med en bullerberäkning framställd av
Tekniska förvaltningen . Av beräkningen framgår att utan bullerskärm blir
bullret 47 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid ett
mottagaravstånd på 25 meter från vägmitt. Med en 1 ,5 meter hög
bullerskärm blir bullret 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 68 dB(A) maximal
ljudnivå vid ett mottagaravstånd på 15 meter från vägmitt.
Enbostadshuset är enligt ansökan placerat cirka 30 meter från vägmitt och
det finns därmed utrymme att säkerställa att de av riksdagen fastställda
riktvärdena för trafikbuller klaras.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från Måsvägen. Den föreslagna åtgärden uppfyller
därmed kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap
9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Utfart från fastigheten ska ske mot Måsvägen.
Fri sikt ska hållas längs väg 678 med fem meter in från vägkant. Med fri
sikt menas att inga föremål (plank, buskar eller dylikt) får överstiga en höjd
av 60 cm.
De av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller får inte överstigas.
Eventuella nödvändiga åtgärder bekostas av fastighetsägaren.
forts.
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§ 316 (forts).
Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Yrkande
Förvaltningens förslag är positivt.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss med motivering att Barn- och
ungdomsnämnden ej tagit beslut i ärendet.
Sofia Bothorp (MP) och Eva Öhman (S) bifaller yrkandet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet i avvaktan på beslut från Barn- och
ungdomsnämnden.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2013.3231

§ 317
Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Ärendet utgår för ytterligare beredning.

Sign.

~
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§ 318
Stora Vörta 1 :8, Nättraby. Bygglov för uppsättande av torp
(Fiskaretorpet).

Nättraby Hembygdsförening önskar flytta "Fiskaretorpet" från nuvarande
plats på Stora Vörta 1:7 till ny plats på fastigheten Stora Vörta 1 :8 bredvid
Ekbergska huset (Hembygdsgården) i Nättraby. Anledningen är att med
nuvarande placering så vandaliseras byggnaden kontinuerligt och man
bedömer att med en flytt kommer man slippa detta.
"Fiskaretorpet" är ett av få Båtsmanstorp som finns kvar i Nättraby och
därför viktigt att värna om för kommande generationer.
Hembygdsföreningen har för avsikt att använda byggnaden som ett litet
museum tillgängligt för allmänheten.
Nättraby Hembygdsförening har även för avsikt att iordningställa marken
runt huset till "parkområde" vilket skulle göra det tillgängligt för
allmänheten. Idag är området igenvuxet och ej tillgängligt.
Bedömning
Aktuell plats dit byggnaden önskas flyttas anges i detaljplan som allmän
platsmark, vilket vanligen inte är avsedd för bebyggelse. I begreppet
allmän platsmark ges dock möjlighet att uppföra viss bebyggelse för själva
platsens skötsel och bruk. Det kan gälla kiosker, toaletter, förråd ,
uteserveringar och liknande dock inga privata byggnader eller
anläggningar.
Huvudman för aktuell byggnad och ägare av aktuell fastighet står
Karlskrona kommun .
Som föreningen beskriver är avsikten med åtgärden att omhänderta ett
kulturarv på ett bra sätt samt möjliggöra för allmänheten att besöka och
uppleva byggnaden. Detta genererar också i att aktuellt område kommer
att bli underhållet med mål att skapa en parkliknande miljö.
forts.
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BYGG 2013.3258

§ 318 (forts).
Stora Vörta 1:8, Nättraby. Bygglov för uppsättande av torp
(Fiskaretorpet).
Åtgärden bedöms vara planenligt och har inte något intresse för en
bredare allmänhet varför bygglov bedöms kunna beviljas.
Grannar är hörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för "Fiskaretorpet" på Stora Vörta 1:8 med
bedömningen att åtgärden är i enlighet med aktuell detaljplan,
2. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag .
3. att avgiften för bygglovet är 6 835 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med er
kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur
samrådsmöte kan hållas.
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Elnes Aljija, telefon 0455-30 50 66
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2013.2244

Sökanden
Grannar
Akten

§ 319
Trolleboda 10:1, Brömsebro. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i två
våningsplan i ett område i Trolleboda utanför Brömsebro där detaljplan
och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en sådan karaktär att det är av
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vid bedömning gäller
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 2013-08-22 konstaterades att platsen ligger i
anslutning till befintlig bebyggelse och att marken huvudsakligen utgörs av
hag- och betesmark med omgivande stenmurar. Det aktuella området
ingår i utpekat område för naturresurs.
forts.
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§ 319 (forts).
Trolleboda 10:1, Brömsebro. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för naturvård. Riksintresset bedöms inte
påtagligt skadas av aktuell åtgärd .
Vatten och avlopp
Fastigheten avses försörjas med enskilt vatten- och avlopp.
Miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskilt vatten och avlopp är
möjligt att ordna inom fastigheten men inte utifrån föreslagen lösning i
ansökan. Enskild vatten- och avloppslösning skall lösas i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelningen, Karlskrona kommun.
Strandskydd
Utpekad tomtavgränsning omfattas inte av strandskydd.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Fyra
yttranden har inkommit vilka är negativa till förslag om nybyggnation samt
placering av enbostadshus.

I yttranden framför en oro över att befintlig bebyggelsekaraktär kommer gå
förlorad och at ett modernt bostadshus inte kommer att passa in i
området. Det framförs att hänsyn till grannfastigheters havsutsikt måste
tas för att behålla god gransämja i området. Alternativ till placering av
enbostadshus föreslås i inskickat yttrande och beskrivs eliminera de
angivna olägenheterna. I inkomna yttranden framkommer även att
Trolleboda tidigare har varit en genuin jordbruksbygd men att
allemansrätten kraftigt har inskränkts med elstängsel runt hagar som
förhindrar framkoml igheten.
Grannar menar att det finns risk för att privatisering kommer att ske av
området nära havet då det tänkta bostadshuset ligger för nära
strandskyddsgränsen. Det framförs även i yttranden att det finns risk för
att våld mot kulturbärande stenmurar kommer att ske. I ett av
grannyttranden framförs att det utpekade området är klassat som
Natura2000-område av Länsstyrelsen och att särskild hänsyn skall tas.
forts.
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§ 319 (forts).
Trolleboda 10:1, Brömsebro. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Den aktuella åtgärden anses innebära problem vad gäller vatten och
avlopp, trafikproblem samt störande aktivitet på den tilltänkta tillfartsvägen.
Yttranden anser att naturmiljön ska bevaras och inte förstöras.
Skäl till beslut
Placering, våningsantal, utformning och bebyggelsekaraktär av tänkta
enbostadshus avgörs i bygglovsskedet.

Enligt 7 kap miljöbalken, är strandskyddets syfte att trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Allemansrätten i detta fall bedöms inte inskränkas eftersom den aktuella
åtgärden - nybyggnation av ett enbostadshus - inte ligger inom strandskyddsområde. Utmarkerad tomtavgränsning i ansökan om
förhandsbesked anses vara acceptabel då tomtavgränsingen inte
begränsar strandskyddsområdet eller dess syfte.
Fastigheten Trolleboda 10:1 ingår ej i Natura2000-område enligt
Länsstyrelsen Blekinge län.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Enskild vatten- och avloppslösning är möjlig att
anordna inom fastigheten och infart kan anordnas från befintlig väg. Den
föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller i huvudsak redovisad omfattning och utformning.

Enskild vatten- och avloppslösning skall lösas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, Karlskrona kommun.
Staket, häck eller annan form av tomtavgränsning ska uppföras i gräns
mot strandskyddsområde för att förhindra privatisering av område som
omfattas av strand skydd .
forts.
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§ 319 (forts).
Trolleboda 10:1, Brömsebro. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen , samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 476 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap
39 §.
Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovansökan.
Faktura för avg iften för förhandsbesked skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 320
Västra Nättraby 9:128, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 kap 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 bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
Ansökan gäller ett enbostadshus i en våning eller en våning med
suterrängvåning. Tillfart är föreslagen från Enevägen.
Platsen består av en platå med utfyllda massor cirka 8 - 10 meter ovanför
Mjöviksvägen.
I ansökan finns en bilaga med markering av vilken del av fastigheten som
är byggbar enligt sökanden. Bedömningen är att det krävs omfattande
markarbeten och utfyllnad för att göra tomten byggbar. Exploatering av
tomten skulle dessutom innebära väsentlig påverkan på omgivningen.
Den föreslagna tillfarten är olämplig och skulle ge stor negativ påverkan
på fastigheten Västra Nättraby 9:5. Avståndet mellan föreslagen tillfart och
huvudbyggnaden på fastigheten Västra Nättraby 9:5 är inte tillräckligt.
Olämplig tillfart och stora åtgärder för att iordningställa marken för
byggnation medför att marken inte bedöms som lämplig för nybyggnad av
enbostadshus.
forts .
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§ 320 (forts).
Västra Nättraby 9:128, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Sökanden har yttrat sig över förslaget till beslut och framför att bilagan
som visar byggbar yta har godkänts av en dåvarande byggnadsinspektör
vid förvaltningen. Utfarten är redan gjord och det finns ett servitut på
utfarten som belastar fastigheten Västra Nättraby 9:5.
Det som framförs i yttrandet från sökanden ändrar inte förvaltningens
bedömning om att det krävs omfattande markarbeten och utfyllnad för att
göra tomten byggbar och att föreslagen tillfart är olämplig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte
är lämpad för ändamålet enligt vad som sägs i plan- och bygglagens
2 kap, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 3 337:50 kronor, i enlighet med
taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för förhandsbeskedet skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 321
Övriga frågor/Information
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Ordförande informerar att Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott i
januari är flyttat till den 7 januari 2014.
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Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2013.3017

§ 322
Grönadal 1 :19, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av parhus samt
ombyggnad av befintlig bostad.
Ansökan gäller nybyggnad av parstuga samt höjning av tak på befintlig
byggnad . På den befintliga stugan byts taket från pulpettak till sadeltak.
Parstugan omfattar totalt 70 kvm och ska användas för uthyrning.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Parstugan är en nyetablering och lokaliseringsbedömning är gjord.
Fastigheten är redan ianspråktagen och bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Anslutning kan
göras till det kommunala VA-nätet och infart kan ordnas från befintlig väg.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. En skrivelse har
inkommit. Berörd granne har inget att erinra.

Motiv till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § plan- och
bygglagen om markens lämplighet och 8 kap 9 § plan- och bygglagen.
Ansökan uppfyller kraven för bygglov i 9 kap 31 §plan- och bygglagen
(PBL).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att bevilja bygglov för nybyggnad av parstuga samt takförändring på
befintlig byggnad med hänvisning till att förslaget uppfyller kraven i 2 kap
4-5 §, 8 kap, 9 §samt 9 kap 31 §plan- och bygglagen, samt
2. att avgiften för bygglovet är 16 600 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

forts .

Sign.

I s;gdff

Is;go

j't"i KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

11 december 2013

54

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2013.3017

§ 322 (forts).
Grönadal 1 :19, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av parhus samt
ombyggnad av befintlig bostad.
Upplysningar
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och byggnad slagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur
samrådsmöte kan hållas.
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 50 14
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71
Byggnadsinspektör Elnes Aljija, telefon 0455-30 50 66
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 §plan- och bygglagen).
Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen ska redovisas separat vid byggsamrådet och
godkännas lokalt av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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§ 323
Tack och avslutning

Ordföranden Sofia Bothorp (MP) tackar Miljö- och byggnadsnämndens
ledamöter, ersättare och tjänstemän för 2013 och önskar samtliga en
God Jul och Ett Gott Nytt Ar.
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) tackar Miljö- och byggnadsnämndens
ordförande, ledamöter, ersättare och tjänstemän för 2013 och önskar
samtliga en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Sign.

