Sammanträdesdatum

8 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
8 januari 2015.

§1

Val av arbetsutskott i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§2

Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

§3

Sammanträdesplan för 2015.

§4

Övriga frågor/Information.

___________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

8 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 8 januari klockan 08.35 – 09.00
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M)

Ledamöter

Morgan Mattsson (S)
Thomas Nilsson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (FP)

Ersättare

Peter Bergquist (S)
Jeanette Pettersson (S)
Mats Ekberg (S)
Anna Stridsjö (M)

Närvarande ersättare

Mats Mattiasson (SD)
Sven Borén (C)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstemän Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Kommunekolog

Ola Swärdh
Kristina Stark
Robert Johannesson
Anders Klar

Övriga

--

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Morgan Mattsson

Justerade paragrafer

§§ 1 - 4

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

8 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Morgan Mattsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 12 januari 2015
Intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

8 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Valda
Akten

DIA 2015.8

§1
Val av arbetsutskott i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Tilläggsyrkande
Ordförande yrkar att ersättare Morgan Mattsson (S) beviljas en
adjungerande plats i arbetsutskottet mandatperioden 2015-2018.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att utse ledamöter och ersättare enligt nedan förslag,
2. att till adjungerande utse ersättare Morgan Mattsson (S), samt
3. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Ordinarie ledamöter
Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Stefan Lundin (FP)
Carl-Göran Svensson (M)
Björn Nurhadi (SD)

Ersättare
Sven Borén (C)
Morgan Mattsson (S)
Eva Röder (FP)
Malin Klintin (M)
Robert Andersson (SD)

________

Paragrafen anses för omedelbart justerad.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

8 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Valda
Akten

Sammanträdesprotokoll

DIA 2015.9

§2
Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att utse ordförande och vice ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan, samt
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Ordförande
Magnus Larsson (C)

Vice ordförande
Susanne Johansson (S)

_________

Paragrafen anses för omedelbart justerad.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

8 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

DIA 2014.2806

§3
Sammanträdesplan för år 2015.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för år 2015.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider
för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015. Med på planen finns även
förslag till datum för ärendeberedning och sammanträdestider för arbetsutskottet.
Sammanträdestiderna är upprättade efter att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden sammanträder andra torsdagen i månaden.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

8 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§4
Övriga frågor/Information.
Parkering
Robert Andersson (SD) undrar om det går att ordna så att politikerna kan
få fri parkering under nämndens möten.
Ordförande Magnus Larsson (C) och Tommy Olsson (KD) svarar att det
inte är aktuellt.
Nämndens fika
Björn Nurhadi (SD) har önskemål om vegan fika under nämndens möten.
Nämndsekreteraren ska även beställa frukt till mötena.
Budget
Björn Nurhadi (SD) undrar om den finns medel för att utföra lagstadgad
tillsyn.
Ordföranden Magnus Larsson (C) svarar att frågan tas med i det
framtida budgetarbetet.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
22 januari 2015.

§8

Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet.

§9

Val av ordförande och vice ordförande i Allergikommittén.

§ 10

Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet. Utgår.

§ 11

Val av representanter i Miljöpriskommittén.

§ 12

Val av representant i Lyckebyåns vattenförbund.

§ 13

Val av representanter till juryn för ombyggnadspris och nybyggnadspris
samt planstipendiet.

§ 14

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 15

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän.

§ 16

Meddelanden, skrivelser och rapporter.

§ 17

Kurser och konferenser.

§ 18

Sjunnamåla 1:32, Saleboda. Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning med anslutet WC.

§ 19

Ändring av delegationsordning inom miljöområdet.

§ 20

Hästholmen 1:4, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 21

Övriga frågor/Information.

§ 22

Introduktion om nya nämndens och förvaltningens uppdrag.

§ 23

Information angående regler om ersättningar till förtroendevalda i
Karlskrona kommun.

§ 24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll för att uppnå Vision 2030.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 22 januari 2015 klockan 08.30 – 12.20
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M), kl 08.30 – 10.30

Ledamöter

Eric Dahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP), kl 08.30-11.30
Björn Gustavsson (FP)

Ersättare

Peter Bergquist (S)
Eva Röder (FP), kl 11.30-12.20
Tommy Olsson (KD), kl 11.30-12.20

Närvarande ersättare

Mats Ekberg (S)
Jeanette Pettersson (S)
Eva Öhman (S), kl 08.30-12.15
Mats Mattiasson (SD)
Eva Röder (FP), kl 08.30-11.30
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KD), kl 08.30-11.30

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Kommunekolog
Utvecklingschef
Kommunjurist
Lönekonsult

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Robert Johannesson
Anders Klar
Tina Tidhammar
Maria Thuresson, kl 09.20-09.30
Therese Åberg, kl 11.00-11.25

Övriga

Claes Lindell

Lantmäteriet

Sekreterare

Sign

Marie-Louise Bescher

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera

Katarina Möller

Justerade paragrafer

§§ 8 - 24

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Katarina Möller

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 januari 2015
intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

De valda
Funktionsstödsförvaltningen
Drift- och serviceförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2015.34

§8
Val av ledamot i kommunala handikapprådet samt ersättare.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att till ordinarie ledamot i kommunala handikapprådet utse Susanne
Johansson (S) samt
2. att till ersättare i kommunala handikapprådet utse Anna Stridsjö (M).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att utse ledamöter och ersättare i
kommunala handikapprådet.
Ordförande Magnus Larsson (C) föreslår Susanne Johansson (S) till ordinarie
ledamot.
2:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) föreslår Anna Stridsjö (M) till
ersättare.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

De valda
Drift- och serviceförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2015.35

§9
Val av ordförande och vice ordförande i Allergikommittén
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att utse Sven Borén (C) till ordförande i Allergikommittén, samt
2. att utse Malin Klintin (M) till vice ordförande i Allergikommittén.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att utse ordförande samt vice
ordförande i Allergikommittén.
Ordförande Magnus Larsson (C) föreslår Sven Borén (C) till ordförande i
Allergikommittén.
2:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) föreslår Malin Klintin (M) till
vice ordförande i Allergikommittén.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 10
Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet.
Ärendet utgår då val sker av kommunfullmäktige.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Valda representanter
Drift- och serviceförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2015.36

§ 11
Val av representanter i Miljöpriskommittén.
Sluten omröstning begärs.
Till rösträknare utses Susanne Johansson (S) och Malin Klintin (M).
Sluten omröstning
13 röster avgavs.
Morgan Mattsson (S) 13 röster.
Stefan Lundin (FP) 13 röster.
Åsa Malmén (M) 9 röster.
Björn Gustavsson (MP) 4 röster.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
att till Miljöpriskommittén utse Morgan Mattsson (S), Stefan Lundin (FP) och
Åsa Malmén (M).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att utse Miljöpriskommitté, d v s
ledamöter till juryn för miljöpriset.
Ordförande Magnus Larsson (C) föreslår Morgan Mattsson (S) och
Stefan Lundin (FP) till ledamöter i Miljöpriskommittén.
2:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) föreslår Åsa Malmén (M) till
ledamot i Miljöpriskommittén.
Ledamot Björn Nurhadi (SD) föreslår Björn Gustavsson (MP) till ledamot i
Miljöpriskommittén.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

7

Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Vald representant
Drift- och serviceförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2015.37

§ 12
Val av representant i Lyckebyåns vattenförbund.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att till ersättare i Lyckebyåns vattenförbund utse Thomas Nilsson (M).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att utse representant i Lyckebyåns
vattenförbund.
Drift- och servicenämnden har en ordinarie representant varför miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden utser en ersättare.
2:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) föreslår Thomas Nilsson (M)
som ersättare i Lyckebyåns vattenförbund.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Valda representanter
Drift- och serviceförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2015.38

§ 13
Val av representanter till juryn för ombyggnadspriset, nybyggnadspriset
och planstipendiet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att utse presidiet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till juryn för
ombyggnadspriset, nybyggnadspriset och planstipendiet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att utse representanter till juryn för
ombyggnadspriset, nybyggnadspriset och planstipendiet.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 14
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

10

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-12-04.

1. Stumholmen 1:1, Trossö. Ansökan om marklov för nedtagning av
träd på fastigheten.

§ 235

2. Nämndens lista inför sammanträdet den 12 december 2014.

§ 236

3. Övriga frågor/Information.

§ 237

___________________

Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
tjänstemän.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________

Förteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 16
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11-17. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad samt utvidgning av tomt på
fastigheten Sanda 1:132 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11-17. Strandskyddsdispens
för uppförande av avloppsstation på fastigheten Hässlegården 1:11 i
Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11-17. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i tillsynsärende enligt miljöbalken,
fastigheten Aspö 6:13 i Karlskrona kommun.
4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-11-20. Avser
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Lyckeby 4:35, Knösö, Karlskrona kommun.
5. Åklagarmyndigheten, Malmö. Underrättelse 2014-11-24. Avser brott
mot områdesskydd 2014-09-01 – 2014-09-30.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11-25. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Grönadal 15:24 i
Karlskrona kommun.
7. Kommunfullmäktige 20 november 2014 § 212. Ändring av miljö- och
byggnadsnämndens reglemente avseende ansvar för tomtkö.
8. Kommunfullmäktige 20 november 2014 § 213. Revidering av
reglemente för kommunstyrelsen – ansvar för kommunens tomtkö.
9. Kommunfullmäktige 20 november 2014 § 200. Kommunala val.
10. Kommunfullmäktige 20 november 2014 § 204. Regler för ersättare.
11. Kommunfullmäktige 20 november 2014 § 199. Karlskrona kommuns
organisation.
12. Kommunfullmäktige 20 november 2014 § 215. Sammanträdesplan
2015 kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de allmänna
utskotten.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 16 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11-27. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hoboda 1:8 i
Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-02. Bidrag till
kulturhistoriskt motiverade kostnader vid utredning av magasinen på
fastigheten Gulin 1, Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-02. Anmälan enligt 11 kap
9a § miljöbalken (MB), för anläggning av ny brygga på fastigheten
Karlskrona 2:1 i Karlskrona kommun.
16. Åklagarmyndigheten. Underrättelse 2014-12-04. Avser otillåten
miljöverksamhet.
17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-05. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om avgift för tillsyn av enskilt avlopp på
fastigheten Äspenäs 5:32 i Karlskrona kommun.
18. Kommunfullmäktige 27 november 2014 § 217. Beslut om kommunens
skattesats för år 2015.
19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-10. Anmälan enligt 11 kap
9a § miljöbalken (MB), för anläggning av ny brygga på fastigheten
Karlskrona 2:1 i Karlskrona kommun.
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-10. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Aspö 2:26 i Karlskrona
kommun.
21. Polismyndigheten i Blekinge län. Underrättelse 2014-12-08. Avser
nedskräpning, Östra Torp, Lösen, Lyckeby.
22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-09. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut angående buller från Östra
strandgatan i Karlskrona kommun.
________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 17
Kurser och konferenser
Hur styr man en kommun?
Kommunledningsförvaltningen bjuder in till utbildning för
förtroendevalda i nämnderna den 29 januari 2015 på Wämö Center.
Anmälan ska ske senast den 27 januari till kommunledningsförvaltningen.
Utbildningen kommer även spelas in och läggas på Karlskrona
kommuns webbplats.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby
Akten

MHA 2014.3842

§ 18
Sjunnamåla 1:32, Saleboda. Ansökan om tillstånd att inrätta
avlopps-anordning med anslutet WC.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja tillstånd att inrätta avloppsanordning med anslutet WC
på fastigheten Sjunnamåla 1:32, samt
2. att beslutet fattas med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 16 kap 2 § miljöbalken
samt med hänvisning till 1 kap 1 § och 2 kap 1-6 §§ miljöbalken och
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7).
Beslutsmotivering
Den föreslagna avloppsanordningen bedöms godtagbar ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt och förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.
Sökanden har till samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona
kommun lämnat ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning
med ansluten WC på rubricerad fastighet. Med anledning av
jävsituation har ärendet handlagts av miljö- och byggnadsnämnden i
Ronneby kommun.
Avloppsanordningen kommer att bestå av självfallsledning med
spolbrunn, slamavskiljare Pipelife Septic III (2 kubikmeter),
inspektionsbrunn samt infiltration med Fann InDrän moduler
(8 stycken) och makadambädd 30 kvm. Kontrollrör för grundvatten
installeras invid infiltrationen.
Granskning av förhållandena på plats har gjorts av miljö- och
hälsoskyddsinspektör. Två träd vid platsen för infiltrationen behöver
sannolikt avlägsnas för att förhindra skador av inträngda rötter. I
övrigt ingenting att anmärka på den planerade avloppsanordningens
utformning eller placering.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

MHA 2014.3842

§ 18 (forts).
Sjunnamåla 1:32. Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning med anslutet WC.
Normal skyddsnivå bedöms tillämplig.
För tillståndet gäller nedanstående villkor:
1. Avloppsanordningen skall utföras enligt inlämnad ansökan och
tillverkarens anvisningar. Ändringar som innebär avvikelse från
ansökan och tillstånd får bara ske efter samråd med miljö- och
byggnadsförvaltningen.
2. Anläggningsarbete ska utföras av sakkunnig person, som innan
arbetet påbörjas ska ta del av detta beslut och tillhörande
handlingar.
3. Skador av inträngande rötter från träd eller buskar ska förebyggas
genom att sådan växtlighet hålls undan från
avloppsanläggningen.
4. Viktigare moment i anläggningsarbetet ska dokumenteras med
foton.
5. Slamavskiljare ska vara försedd med T-rör eller motsvarande
anordning, som förbindrar slamflykt till efterföljande reningssteg.
6. Avloppsanordningen ska utföras tät fram till infiltrationen.
7. Till avloppsanordningen får inte ledas dag- och dräneringsvatten
eller vatten från backspolning av vattenfilter.
8. Avloppsanordningens utförande ska redovisas till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun så snart
den färdigställts. Till redovisningen bifogas fotodokumentation
från anläggningsarbetet. Om utförandet avviker från tidigare
inlämnade ritningar ska även korrigerade ritningar bifogas.
forts.
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Sign
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

MHA 2014.3842

§ 18 (forts).
Sjunnamåla 1:32. Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning med anslutet WC.
9. Avloppsanordningen ska skötas så att olägenheter för
människors hälsa och miljön inte uppkommer samt enligt
tillverkarens anvisningar.
10. Slamtömning ska utföras enligt de regler som framgår av gällande
föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun.
Upplysningar
Detta beslut förfaller om anläggningen inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år, i enlighet med 19 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska produkter som kan skada avloppsanordningens biologiska
funktion får inte tillföras avloppet. Använd fosfatfria och i övrigt miljöanpassade tvätt- och rengöringsmedel.
Framtida ändringar eller åtgärder på avloppsanordningen kan kräva
nytt tillstånd eller anmälan. Det åligger fastighetsägaren att informera
sig om gällande regler när detta blir aktuellt.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Blekinge län inom tre
veckor.
_________
Förvaltningschef Hans Julin, miljöchef Robert Johannesson och
kommunekolog Anders Klar anmäler jäv och deltar inte i beslut i
ärendet.

Sign

Sign

Sign
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

MALM 2014.4897

§ 19
Ändring av delegationsordning inom miljöområdet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ändra delegationsordningen på så sätt att delegation till
miljöinspektörer även omfattar kommunekolog och naturvårdshandläggare.
I samband med att den nuvarande delegationsordningen utarbetades
gjordes en mindre omorganisation på miljöavdelningen där bland annat en
naturvårdsgrupp bildades. I denna arbetar förutom kommunekologen två
naturvårdshandläggare. Tanken bakom detta var att dessa skulle arbeta i
huvudsak med naturrelaterade arbetsuppgifter.
Kommunekologen och naturvårdshandläggarna erhöll en delegation som
motsvarar dessa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter på övriga miljöavdelningen och intäktskraven har dock lett till att kommunekologen och
naturvårdshandläggarna arbetar med andra frågor än vad delegationsordningen medger. Detta medför en omständlig hantering där dubbelsignering av annan medarbetare eller chef blir nödvändig.
Det är därför nödvändigt att delegationsordningen ändras så att kommunekolog och naturvårdshandläggare erhåller samma delegationsrätt som
övriga miljöinspektörer. Det möjliggör då även för miljöchefen att fördela
arbetsuppgifterna på avdelningen.
_________

Sign

Sign
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Berörda grannar
E.ON Elnät i Sverige AB
Post- och Inrikes tidningar
Akten

BYGG 2014.4570.220

§ 20
Hästholmen 1:4, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 7 459 kronor i enlighet med
taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Ärendet avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en
våning med inredd vind, i ett område på Östra Hästholmen där
detaljplan saknas. Den aktuella platsen utgör det andra skiftet av
fastigheten Hästholmen 1:4 som nu avses att styckas av och bild en
fastighet med en storlek på cirka 2 800 kvm.
Skäl till beslut
Lokaliseringen av ett enbostadshus är förenligt med fördjupningen av
översiktsplan för skärgården Karlskrona kommun, antagen i juni
2014. Den föreslagna byggnationen är en natur komplettering av
befintlig bebyggelsestruktur och den föreslagna placeringen bedöms
vara lämplig med avseende på landskapsbilden. Nivåskillnaderna
inom tomten är något skiftande men lämplig tomtplats och tillfart
bedöms kunna ordnas.
Riksintresse för naturvård, friluftsliv och totalförsvarets havsområde
bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder.
forts.
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Sign

Blad

19

Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2014.4570.220

§ 20 (forts).
Hästholmen 1:4, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Då området omfattas av riksintresse för kulturvård och är utpekat
som särskilt känslig kulturmiljö ska större krav ställas i
bygglovsskedet på att bebyggelsen anpassas till områdets värden
och karaktär på mest lämpliga sätt.
Anslutning kan göras till det kommunala vattenledningsnätet och det
kommande gemensamma avloppsledningsnätet.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ plan- och bygglagen,
markens lämplighet, och 8 kap 9 § plan- och bygglagen.
Villkor
Anslutning ska ske till gemensamt avloppsledningsnät och det
kommunala vattenledningsnätet.
En förutsättning för bygglov är att bebyggelsens gestaltning bestäms
i samråd med bygglovarkitekt på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i
huvudsak utformning. 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 §.
Åtgärden kräver dispens från landskapsbildskyddet enligt 19 § naturvårdslagen, NVL, i dess lydelse före den 1 januari 1975 och 9 §
lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Länsstyrelsen prövar
ansökan om dispens från landskapsbildskyddet.
forts.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2014.4570.220

§ 20 (forts).
Hästholmen 1:4, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

21

Sammanträdesdatum

22 januari 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Övriga frågor/Information
Läsplattor/pappershandlingar.
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher ställer frågan om
pappershandlingar bara ska gå ut till de som inte i dagsläget inte har
fått sina läsplattor.
Nämnden accepterar att pappershandlingar enbart går ut till de som
inte har läsplattor.
_________

Sign

Sign

Sign
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 22
Introduktion om nya nämndens och förvaltningens uppdrag.
Förvaltningschef Hans Juhlin inleder med att informera om
förvaltningens organisation och vilka områden förvaltningen arbetar
med.
Utvecklingschef Tina Tidhammar informerar om det utvecklingsarbete som pågår med bland annat om ”En enklare vardag” för både
medborgarna och personalen.
Planchef Ola Swärdh informerar om planavdelningens verksamhet
och presenterar den personal som arbetar på avdelningen.
Bygglovchef Kristina Stark informerar om bygglovavdelningens
verksamhet och presenterar personalen på de olika enheterna som
ingår i avdelningen.
Miljöchef Robert Johannesson illustrerar och informerar om de olika
verksamhetsområden som ingår i avdelningens arbete.

Informationen tas till dagens protokoll.
________
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Sign

Sign
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 23
Information angående regler om ersättningar till förtroendevalda i
Karlskrona kommun.
Lönekonsult Therese Åberg informerar om de nya reglerna om ersättningar
till förtroendevala i Karlskrona kommun.
De nya reglerna är antagna av Kommunfullmäktige den 11 december
2014.
Vid oklarheter är nämndens ledamöter och ersättare välkomna att kontakta
kommunens löneenhet för att få svar på sina frågor.

Informationen tas till dagens protokoll.
________
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Sign

Sign
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 24
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll för att uppnå
Vision 2030.
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om de fokusområden inom
Vision 2030 och vilken roll miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
har och dessa är:
•
•
•
•
•

Attraktiv livsmiljö.
Snabba kommunikationer.
Utbildning och kunskap.
Upplevelsernas Karlskrona.
Näringslivets Karlskrona.

Informationen tas till dagens protokoll.
________
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
12 februari 2015.

§ 31

Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 juli - 31 december 2014.

§ 32

Internbudget 2015 samt verksamhetsplan för år 2015-2017.

§ 33

Medborgarförslag om att Karlskrona kommun gör en kommunövergripande
kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.

§ 34

Yttrande över riksintressebeskrivning för kulturmiljövårdsområde Herrgården
Tjurkö stenhuggeri (K 16), Karlskrona kommun.

§ 35

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 36

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän.

§ 37

Meddelanden, skrivelser och rapporter.

§ 38

Kurser och konferenser.

§ 39

Detaljplan för Gäddan 3 m fl, Saltö. Begäran om planbesked.

§ 40

Detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m fl. Begäran om planbesked.

§ 41

Detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Karlskrona kommun.

§ 42

Ytterön 1:57. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
en bostadshus.

§ 43

Remiss. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - utrivning av dammen
vid Augerums kraftverk.

§ 44

Allatorp 5: 1, Karlskrona. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus.

§ 45

Verkö 3:15, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus med garage samt avstyckning av fastighet. Utgår.

§ 46

Övriga frågor/Information.

§ 47

Utbildning. Planprocessen.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sam manträdesprotokoll

§ 48

Kråkerum 6:35, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
samt avstyckning av fastighet.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNAOSNAMNOEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 12 februari 2015 klockan 08.35 - 12.00
Beslutande

Ordförande
1:ev ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M), jäv § 41

Ledamöter

Eric Oahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M)
Robert Andersson (SO)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (FP)

Ersättare

Mats Mattiasson (SO)
Anna Strid sjö (M), kl 11.10 - 11.30

Övriga

Närvarande ersättare

Peter Bergquist (S)
Jeanette Pettersson (S)
Mats Ekberg (S)
Eva Öhman (S), jäv § 39
Anna Stridsjö (M), kl 08.30-11.1 O, 11 .30-12.00
Eva Räder (FP)
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KO)

Tjänstemän

Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Utvecklingschef
Planarkitekt
Planarkitekt
Miljöinspektör

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Tina Tidhammar
Anna Olausson
Anna Steinwandt
Åsa Olofsson

Övriga

Lantmäteriet

Claes Lindell, kl 08.30-09.30
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Morgan Mattsson

Justerade paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare

oo
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DIA 2015.67

§ 31
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 juli - 31 december 2014.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av
inkomna synpunkter, klagomål eller förslag perioden 1 juli - 31 december
2014.

Ärendet
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 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens del ska dessa synpunkter
redovisas med åtgärdsförslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
två gånger om året.
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen har diarieförts och sammanställts. Om personen
lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av sig normalt 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 den 16 augusti 2012.
Från juli till och med december 2014 har det inkommit 14 stycken
synpunkter, klagomål eller förslag till samhällsbyggnadsförvaltningen .
Flertalet av de synpunkter, klagomål eller förslag som inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen har ej kunnat handläggas enligt de riktlinjer
som är tagna då svar ej återkopplats inom fem arbetsdagar.
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.465

§ 32
Internbudget 2015 samt verksamhetsplan för år 2015 - 2017.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Yrkande
Ordförande Magnus Larsson (C) lämnar ett tilläggsyrkande som lyder: att
ge förvaltningen i uppdrag att se över tillsynstaxorna och återkomma med
förslag till nämnden, samt yrkar att att-satsen som är ställd till
kommunfullmäktige utgår.
Carl-Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och Thomas Nilsson (M) deltar
inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande till dagens protokoll.
Bilaga 1
Mats Mattiasson (SO) och Robert Andersson (SO) deltar inte i beslutet och
avger ett särskilt yttrande till dagens protokoll.
Bilaga 2
Björn Gustavsson (MP) delar inte i beslutet med anledning av att liggande
internbudgetförslag kan förvaltningen inte sköta alla uppgifter som lagar
förskriver.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på ordförandes tilläggsyrkande och finner
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Därefter godkänner ordförande att Moderaterna och
sverigedemokraternas särskilda yttranden biläggs protokollet.

forts.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

DIA 2015.465

§ 32 (forts).
Internbudget 2015 samt verksamhetsplan för år 2015 - 2017.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2015 och
verksamhetsplan 2015-2017, samt
2. att förvaltningen får i uppdrag att se över tillsynstaxorna och återkomma
med förslag till nämnden.

Ärendet
Budgetramen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppgår 2015 till
10, 1 mnkr, 2016 till 10,0 mnkr och 2017 till 9,3 mnkr.
Kommunfullmäktige har beslutat i samband med antagande av översiktsplan för Karlskrona kommun att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram fördjupningar av översiktsplanen för
skärgården, Bastasjö och Lyckeby. Skärgårdsplanen antogs 2014 och
projektmedel har tilldelats 2016-2016 för Bastasjö. Medel till fördjupning för
Lyckeby har ej finansierats och får hanteras i kommande budgetberedning.
I översiktsplanen finns en ambition att göra en så kallad LIS-plan, landsbygdsutveckling i sjönära läge. LIS syftar till att kunna skapa
förutsättningar för bygg nation inom strandskyddsområden. Förvaltningen
har ansökt och beviljats bidrag för detta hos Boverket. Bidraget är på
235 tkr vardera för åren 2015 och 2016 och kräver 50 % motfinansiering.
Denna motfinansiering saknas i budget då intäktsgenererande tillsyn
måste prioriteras.
Förvaltningen har en mycket hög avgiftsfinansieringsgrad och skulle
behöva en ramjustering för att kunna arbeta kontinuerligt med såväl
strategisk planering som med tillsynsverksamhet. Hårda prioriteringar görs
idag i lagstadgad myndighetsutövning.

Särskilt yttrande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Karlskrona kommun.

Ärende 4 Internbudget 2015
Moderata gruppen deltar inte i beslutet om inte1nbudget för nämndens
verksamhet. Den budget som kommunfullmäktige har antagit anser vi vara
alldeles för liten för nämndens verksamhet. I vår budget fanns ytterligare 1
miljon kr till nämndens verksamhet.
Vi anser att det är viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla vår kommen till
en ännu mera attraktiv kommun med fler kommuninvånare. Det krävs nya
utveck:lingsområden i kommunen som i sin tur kräver fler ~;~'.)UPI:: ,,
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2014.4452
KS 2014.493.249

§ 33
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun gör en kommunövergripande kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.
Bygglovchef Kristina Stark föredrar ärendet.
Yrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget med motivering:
Gynna klimatomställningen. Karlskrona kommun toppar solligan.
Magnus Larsson (C) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar avslag på
Björn Gustavssons (MP) yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Björn Gustavssons (MP) yrkande och finner att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer således att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget vara
besvarat.

Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska göra en
kommunövergripande kartering över lämpliga byggnader och platser för
solenergi. Kartläggningen är tänkt att visa vilka hustak som är lämpliga
utifrån väderstreck och andra kriterier samt platser och miljöer som kan
vara aktuella utan att komma i konflikt med andra samhällsintressen.
forts.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

DIA 2014.4452
KS 2014.493.249

§ 33 (forts).
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun gör en kommunövergripande kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.
Bedömning
Solenergi har en stark utvecklingspotential i Karlskrona och det finns ett
ökat intresse för solenergianläggningar. Förslaget om en kartering är
intressant och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare tittat
på möjligheterna att göra en sådan kartering. På grund av resursbrist var
det inte möjligt att genomföra arbetet. Med hänsyn till rådande resurssituation bedöms det inte heller möjligt att genomföra en kartläggning
under år 2015.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

DIA 2015.6

§34
Yttrande över ny riksintressebeskrivning för kulturmiljövårdsområde
Herrgården Tjurkö stenhuggeri (K 16), Karlskrona kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.

Ärendet
Länsstyrelsen, har i enlighet med Riksantikvariets riktlinjer, översänt en ny
riksintressebeskrivning för kulturmiljövårdsområdet Herrgården Tjurkö
stenhuggeri för yttrande. Översynen av riksintresset görs som en del av en
länsövergripande översyn av riksintresseområdena i Blekinge.
Bakgrund
Riksintresse för kulturmiljövården handlar om hur historia kan bli läsbart
och göras närvarande i miljön runt omkring oss. Områdena ska spegla
väsentliga delar av Sveriges historia utifrån lokala perspektiv. Det är den
statliga myndigheten för kulturmiljövården, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
som har ansvaret att peka ut områdena. Länsstyrelsen ska i dialog med
kommunerna ta fram underlag .
Tanken med riksintresseområden är att särskild hänsyn ska tas till kulturmiljövärden när man planerar för utveckling. Om nya bostadsområden
planläggs eller nya vägar dras fram , ska detta göras utan att de kulturhistoriska värdena som hör till riksintresset utarmas. Allra helst ska
förändringar istället göras så att historien blir ännu tydligare. På så sätt kan
de historiska värdena bidra i en planering för framtiden.
Tjurkö är en av storöarna i Karlskrona skärgård med cirka tio minuters
båtfärd från Karlskronas centrum. Ön har fått sitt namn efter Tjurk, Tiörkö,
thiudhk, thiurköön med betydelsen bergshöjden, klippön eller klippan i
havet. Namnet beskriver väl öns karakteristiska uttryck.
forts .
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdes protokoll

DIA 2015.6

§ 34 (forts).
Yttrande över ny riksintressebeskrivning för kulturmiljövårdsområde
Herrgården Tjurkö stenhuggeri (K 16), Karlskrona kommun.
Tjurkö var före stenbrytningstiden en typisk skärgårdsö. Bebyggelsen var
samlad till byarna Nabben, Sundet, Södragårda och Maren med sönderstyckade jordlotter runt omkring. Här bodde skärgårdsbönder men också
båtsmän, fiskare och inhyseshjon. Deras försörjning hämtades mer ur
havet än ur jorden. Även efter det att stenindustrin kommit till ön levde
gamla seder och bruk kvar. Först utnyttjades de gynnsamma naturförutsättningarna för stenbrytning endast lokalt av skärgårdens befolkning, och
uteslutande de mer lättåtkomliga flyttblocken användes. Senare, när ett
bondehemman, Herrgården, köptes in år 1862 av entreprenören F.H Wolff
utvecklades stenbrytning i industriell skala. Herrgården blev centrum för en
snabbt växande verksamhet. Stenindustrin var vid sekelskiftet 1900
Blekinges främsta industrinäring och Tjurkö var det största och mest välorganiserade av stenbrottsföretagen. Det finns en tydlig och klar skillnad
på livet på Tjurkö före och efter stenbrottstiden.
Verksamheten kom kraftigt att förändra skärgårdslandskapet där granitklipporna tidigare enbart i mycket begränsat omfång tagits tillvara. Med
stenindustrin följde, förutom de många stenbrotten som togs upp överallt
på den norra delen av ön, också en utbyggd infrastruktur med vägar,
hamnar bryggor och tåglinjer. Runt stenbrytningen växte ett helt nytt
samhälle fram baserat på lönearbete istället för självhushåll. Förutom
bostadskasernerna byggdes utskänkningsställen och affärer. Under en
period fanns också tvångsarbetskraft från Kronoarbetskåren med vakter
och annat manskap inkvarterat i sina särskilda kaserner. Spåren från
verksamheten utgör fortfarande en viktig och karaktärsskapande del av det
lokala landskapet.
Områdets nuvarande gräns
Den nuvarande avgränsningen motsvarar området där stenbrottsindustrin
hade sin verksamhet 1862-1956 och där stenhuggarna också byggde sina
bostäder. Den industriella produktionen fanns över hela norra delen av ön
vilket syns i ytliga dagbrott, storbrott, anhopningar av skravelsten,
banvallar till f d järnväg m. m. En jämförelse med Häradskartan
(1915-1919) visar att de kulturhistoriska uttrycken finns över hela riksintresseområdet.
forts.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

DIA 2015.6

§ 34 (forts).
Yttrande över ny riksintressebeskrivning för kulturmiljövårdsområde
Herrgården Tjurkö stenhuggeri (K 16), Karlskrona kommun.
Förslag till ny gräns
Länsstyrelsen föreslår att ett mindre tillägg till anspråket om riksintresse för
kulturmiljövård på Tjurkö genom att inkludera kyrkan. Den ligger idag
utanför det befintliga riksintresseområdet, men uppfördes ursprungligen vid
Herrgården av den Kronoarbetskår som arbetade vid stenbrottet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot kyrkan
inkluderas i riksintresseområdet.
Riksintresset nuvarande beskrivning
Motivering: Industrimiljö. Ett av landets äldsta industriella stenbrott med
kringfunktioner inrättat för direkt export till Tyskland.
Uttryck för riksintresset: Stenbrott, skravel- och skrotsten, järnvägslinjer,
stenbryggor och övriga fasta anläggningar. Bolagssamhälle med
stenhuggarstugor och egnahem.
Förslag till ny beskrivning av riksintresseområdet
Länsstyrelsens förslag till revidering av riksintressebeskrivningen.
Motivering: Industrimiljö i skärgårdslanskap efter ett av landets äldsta
industriella stenbrott, med kringfunktioner, inrättat för direktexport till
Tyskland. Karaktärsdrag från hantverksbaserad industri under 1860-talet,
till mer storskalig produktion med organiserad arbetsdelning fram till mitten
av 1950-talet, som speglar en viktig fas av Blekinges industrialiseringshistoria.
Uttryck för riksintresset: Den stora mängden ytliga stenbrott med dess
skravel- och skrotstenshögar som förklarar den tidigaste industrialiseringsfasen med hantverksbaserad stenhuggning. Sambanden hos en
organiserad industrimiljö som senare växte fram; storstensbrottet med
dess ursprungliga funktionella samband mellan stenbrytning, järnvägslinjer, vägnät och lastagebryggor. De fasta anläggningarna som kontorshus, utskänkningsanläggningar, småskaliga stenhuggarstugor, torpbebyggelse och egnahem.
forts.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

DIA 2015.6

§ 34 (forts).
Yttrande över ny riksintressebeskrivning för kulturmiljövårdsområde
Herrgården Tjurkö stenhuggeri (K 16), Karlskrona kommun.
Grunderna från bostadsbaracker inom områdets kärna, stenmurarna
byggda av överbliven huggen sten. Kyrkan och dess ursprungliga funktion,
både som en del av kronoarbetarnas korrigering och som
församlingskyrka.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till att beskrivningen
av riksintresset har förtydligats. Det underlättar en framtida utveckling av
området då det finns information om vilka kärnvärdena är i riksintresset,
hur de tar sig uttryck i landskapet och sambanden mellan de olika delarna.
Listan "Att tänka på för att bevara de riksintressanta uttrycken vid
planering" på sidan 29 i Kunskapsunderlag till riksintressebeskrivning är ett
bra stöd för att kunna ta hänsyn till riksintresset och med god planering
göra riksintressets historia tydligare.

Övriga synpunkter
Det korrekta namnet för Karlskrona kommuns skärgårdsplan är
Fördjupning av översiktsplan för skärgården (ej Fördjupad översiktsplan för
Östra skärgården).
Tjurkö räknas inte till vad Karlskrona kommun benämner som östra
skärgården. Östra skärgården är de öar som ligger öster om Ytterön/Östra
Hästholmen som lnlängan, Långören, Ungskär, Utlängan och Stenshamn.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 35
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Bes Iut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-01-08.

1. Snickaren 5, Mariedal. Bygglov för nybyggnad av garage. Utgår.

§5

2. Nämndens lista inför sammanträdet den 22 januari 2015.

§6

3. Övriga frågor/Information .

§7
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sam manträdesprotokoll

§36
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
tjänstemän.

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

Förteckning finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 37
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Slutligt beslut 2014-12-15.
Avstyckning från Ingenjören 4, bildande av gemensamhetsanläggningar m m, Karlskrona kommun.
2.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-08-02. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken,
fastigheten Fäjö 1:43 i Karlskrona kommun.

3.

Länsstyrelsen Blekinge län. Skrivelse 2014-12-17. Avser strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Aspö 2:26
i Karlskrona kommun.

4. Länsstyrelsen Blekinge län. Skrivelse 2014-12-17. Avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett garage på Småsnäppan 1 i
Karlskrona kommun.
5.

Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 238. Fastställelse av
reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder med anledning
av ny nämndsorganisation.

6.

Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-12-15.
Avser förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Djäknemåla
1:28 i Karlskrona kommun: nu fråga om prövningstillstånd.

7.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-18. Anmälan enligt 11 kap
9a § miljöbalken om vattenverksamhet samt ansökan om dispens från
strandskydd enligt 7 kap 15 § miljöbalken för att ta bort vass vid småbåtshamn på samfälligheten Hasslö nr 1, S3 i Karlskrona kommun.

8.

Åklagarmyndigheten. Underrättelse 2014-12-22. Avser brott mot
miljöbalken. Dnr MMM 2014.4752.454.

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-29. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om avskrivning av tillsynsärende
avseende byggnation av balkong på fastigheten Balder 4 i Karlskrona
kommun.
forts.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 37 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-22. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Dnr 282-3145-2014.
11 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-18. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Dnr 282-3354-2014.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-08. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten Långemåla 1:34 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-08. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om avgift för tillsyn av enskild
avloppsanläggning på fastigheten Långemåla 1:34 i Karlskrona
kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-07. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheterna Ledja 1:73 och 1 :74 i Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-07. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Tockatorp 63:2 i
Karlskrona kommun.
16. Kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 § 236. Uppföljning per
den 30 oktober 2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
17. Kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 § 238. Fastställelse av
reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder med anledning
av ny nämndsorganisation.
18. Kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 § 234. Utbetalning av
partistöd för 2015.
19. Kommunfullmäktige den 10-11december2014 § 2014 § 233.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
~
(OPF-KL).
20. Kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 § 232. Avgiftsbestämd
kollektivavtalad pension AKAP-KL.
forts .
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 37 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
21. Kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 § 231. Nya
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Karlskrona kommun.
22. Sveriges kommuner och landsting. Cirkulär 14:45. Nya föreskrifter som
bland annat innebär ändrade frister för brandskyddskontroll.
23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-08. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten
Småsnäppan 1 i Karlskrona kommun.
24. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-01-09. Avser
strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd på fastigheten Uttorp
1:41 i Karlskrona kommun.
25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-29. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten Bostorp 2:22 i Karlskrona kommun.
26. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-09. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheterna Ledja 1:75 och 1:76 i Karlskrona kommun.
27. Sveriges kommuner och landsting . Cirkulär 15:3. Slutligt utfall av 2013
års kommunala fastighetsavgift och prognos för åren 2014 och 2015.
28. Länsstyrelsen Blekinge län. Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för ombyggnad av
enbostadshus på fastigheten Allatorp 5:9 i Karlskrona kommun.
29. Blekinge Tingsrätt. Protokoll 2015-01 -07. Mål nr 1002.9. Konkurs; nu
fråga om fastställande av utdelningsförslag m.m.
30. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-16. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten Ledja 1:14 i Karlskrona kommun.
31. Länsstyrelsen Skåne. Beslut 2015-01-15. Förlängning av
igångsättningstid i tillstånd enligt miljöbalken. Meddelats Affärsverken
Karlskrona AB på fastigheten Västra Rödeby 3:1.
forts .
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 37 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
32. Sveriges kommuner och landsting. Cirkulär 14:46. Riktlinjer för
kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
33. Boverket. Beslut 2015-01 -20. Beslut om delutbetalning av stöd enligt
förordningen (2012 :545) om stöd till planeringsinsatser för landsbyggdsutveckling i strandnära lägen.
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Sammanträdesprotokoll

Morgan Mattsson

§ 38
Kurser och konferenser
Ti/lsynsdag för förtroendevalda
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge anordnar rubricerad utbildning den
25 mars 2015 i Växjö.
Morgan Mattsson (S) anmäler intresse att delta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna att Morgan Mattsson (S) deltar i utbildningen "Tillsynsdag
för förtroendevalda" i Växjö den 25 mars med en kostnad av högst
595 kronor.
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Akten

PLAN 2014.4398

§ 39
Detaljplan för Gäddan 3 m fl, Saltö. Begäran om planbesked.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.

Jäv
Eva Öhman (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut i
ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbete för Gäddan 3 m fl, Saltö, samt
2. att detaljplanen bedöms vara antagen före den 30 juni 2016.

Ärendet
En begäran om planbesked för planläggning av Gäddan 3 och
Sillen 2 och 3 kom in till miljö- och byggnadsnämnden den 13 november
2014. Området ligger utmed Utövägen och Rökerivägen på södra Saltö.
Syftet med begäran är att möjliggöra för utveckling av området med
nybyggnation av flerbostadshus, marina, sjömack, kallbadanläggning m.m.
Gällande detaljplan vann laga kraft 2001-11-28 och anger användningarna
handel, kontor och industri. Tidigare industribyggnader på fastigheterna
Gäddan 3 och Sillen 3 är rivna . Fastigheten Sillen 2 ägs idag av
kommunen.
Den föreslagna bebyggelsen utgörs enligt ansökan av flerbostadshus i
4-7 våningar. Förslaget medger cirka 300 lägenheter i form av hyresrätter.
Föreslagen marina ger plats för cirka 130 båtplatser. Förslaget innebär en
förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande samt nyttjande av befintlig infrastruktur.
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Sammanträdesprotokoll

PLAN 2014.4398

§ 39 (forts).
Detaljplan för Gäddan 3 m fl , Saltö. Begäran om planbesked.
I översiktsplanen 2030 anges området för funktionsblandning vilket innebär
att södra Saltö föreslås vidareutvecklas till en ny stadsdel med blandade
funktioner och en stark koppling till vattnet. Allmänhetens tillgång till
strandlinjen är viktig liksom att siktlinjer och platser vid havet kan skapas.
I fördjupning av översiktsplan för Skärgården från 2014 föreslås södra
Saltö utvecklas så att nuvarande fiskehamn till viss del kompletteras med
andra stadsfunktioner. Riksintresset för yrkesfisket behöver därför
definieras så att de olika intressena kan samverka utan att konflikt uppstår.
Boende och stadsutveckling föreslås ske uppe på höjden och längs västra
stranden, mellan södra uddens platå bibehålls för fiskets intressen.
I fördjupning av översiktsplan för Skärgården anges även att fastigheten
söder om Gäddan 3, Gäddan 9, inte avses ingå i riksintresset för fisket och
fastigheten kan därmed blir aktuell att inrymma i föreslaget utvecklingsområde.
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Sökanden
Akten

PLAN 2015.261

§40
Detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m fl. Begäran om planbesked.

Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbete för Västra Nättraby 6:96 m fl, samt
2. att detaljplanen bedöms vara antagen före den 30 juni 2016.

Ärendet
En begäran om planbesked för planläggning av Västra Nättraby 6:96 m fl,
inkom till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 22 januari 2015.
Syftet med begäran är att möjliggöra för bostäder för seniorer. Området
ligger i norra Nättraby, direkt söder om E22:an. I öster gränsar området till
Nättrabyån och i väster till Åvägen som utgör huvudinfart till Nättraby. På
fastigheten ligger idag Villa Fehr, som utgör en karaktärsbyggnad för
Nättraby. Gällande detaljplan vann laga kraft 1998-07-09 och anger
användning centrumändamål. Fastigheten Västra Nättraby 6:96 ägs idag
av kommunen.
Kommunstyrelsen har den 6 mars 2012 § 72 beslutat att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheten Västra Nättraby 6:96.
Då fastighetens nuvarande marknadsvärde är mycket lågt har kommunledningsförvaltningen valt att först förädla fastigheten för att höja
marknadsvärdet får att därefter försälja fastigheten. I samarbete med
kommunen har SBU Svensk Bostadsutveckling AB upprättat förslag till
bostäder för seniorer. Den föreslagna bebyggelsen utgörs enligt ansökan
av 36 lägenheter i storlekar från 46-102 kvm. Lägenheterna föreslås
upplåtas som bostadsrätter. De mest välbevarade byggnaderna på
fastigheten föreslås bevaras tillsammans med den för området
karaktäristiska parkmiljön med träd och dammanläggningar. En vidareutveckling av förslaget pågår i samarbete med Wingårdhs.
forts.

Sign

ril KARLSKRONA
""'

Sammanträdesdatum

Blad

~KOMMUN

12 februari 2015

24
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PLAN 2015.261

§ 40 (forts).
Detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m fl. Begäran om planbesked.

Planområdets närhet till E22 innebär att området är påverkat av trafikbuller. En bullerutredning har tagits fram som visar att genom att placera
carports mot E22 samt kompletterande bullerskydd så kan gällande
riktvärden för trafikbuller klaras.
Inför framtagandet av en ny detaljplan har kommunen låtit utföra en
översiktlig miljöteknisk markundersökning samt en översiktlig geoteknisk
undersökning. I östra delen av området påträffas i två provpunkter metallföroreningar i halter över tillämpade riktvärden för känslig markanvändning.
De geotekniska grundläggningsförutsättningarna är huvudsakligen goda.
I översiktsplan 2030 anges området för funktionsblandning . I Nättraby finns
idag brist på bostadsrätter och mindre hus. Förslaget innebär en förtätning
i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande
samt nyttjande av befintlig infrastruktur.
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Sökanden
Akten

PLAN 2013.3093

§ 41
Detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Karlskrona kommun.

Planarkitekt Anna Steinwandt föredrar ärendet.
Jäv
Carl-Göran Svensson (M) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och
beslut i ärendet.
Tilläggs yrkande
Robert Andersson (SO) och Mats Mattiasson (SO) yrkar att utfarten från
fastigheten 12 :2 ses över i trafiksäkerhetssynpunkt.

Magnus Larsson (C) yrkar avslag på Robert Anderssons och
Mats Mattiassons (SO) tilläggsyrkande.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Robert Anderssons och Mats Mattiassons (SO) tilläggsyrkande.

Votering begärs.
Den som bifaller Robert Anderssons och Mats Mattiassons (SO) förslag
röstar JA. Den som bifaller förvaltningens förslag yrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Robert Andersson (SO) och Mats Mattiasson (SO).
Följande röstar NEJ: Magnus Larsson (C), Susanne Johansson (S),
Eric Dahlqvist (S), Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S),
Ann-Charlotte Yvemark (S), Anna Strindsjö (M), Malin Klintin (M),
Thomas Nilsson (M), Stefan Lundin (FP) och Björn Gustavsson (MP).
Med 2 JA röster och 11 NEJ röster bifaller nämnden förvaltningens förslag .
forts.
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PLAN 2013.3093

§ 41 (forts).
Detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Karlskrona kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att detaljplanen för Gängletorp 15:20 m fl, Karlskrona kommun, ställs ut
för allmän granskning, samt

2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.

Ärendet
Detaljplanen för Gängletorp 15:20 m fl har varit på samråd mellan
14 november - 12 december 2014. Planområdet ligger i Gängletorp och
gränsar i söder till Trummenäs golfbana, i nordöst till landsväg 738
Gängletorpsvägen, och i nordväst till Trummenäsvägen. Den förbättrade
möjligheten till komplettering av ny bebyggelse inom området stämmer väl
överens med målsättningarna i fördjupning av översiktsplanen för
Trummenäsområdet samt Översiktsplan 2030.
För området gäller byggnadsplan från 1972 som har syfte att skapa ett
fritidshusområde med naturstigar in i området. Husen används idag mest
som permanentbostäder och bilvägar ut till tomterna. Detaljplanens syfte är
att modernisera gällande byggnadsplan samt att pröva möjligheten att
förtäta planområdet med bostäder genom att förbättra möjligheterna att
nyttja redan planlagd kvartersmark som ej är bebyggd. Inom planområdet
finns plats för cirka åtta nya enbostadshus.
Del av Trummenäsvägen och Gängletorpsvägen ingår i planområdet.
Trafikverket planerar att bygga om korsningen till en cirkulationsplats med
ny cykelbana längs med Gängletorpsvägen vilket förbättrar
trafiksäkerheten.
Det är enskild huvudmannaskap inom området för genomförande, drift och
underhåll. Planarbetet finansieras genom tillämpandet av planavgift.
forts.
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PLAN 2013.3093

§ 41 (forts).
Detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Karlskrona kommun.
Utifrån inkomna synpunkter under samrådet har planhandlingarna
kompletterats med en redovisning av dagvattenhanteringen samt en
bullerutredning.
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Sökanden
Akten

MALM 2014.4802

§42
Ytterön 1 :57. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
en bostadshus.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och Thomas Nilsson (M) yrkar
bifall till strandskyddsdispens enligt särskilt yttrande.
Bilaga 3.
Mats Mattiasson (SO) yrkar bifall till strandskyddsdispens.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Carl-Göran Svensson (M), Malin Klintin (M), Thomas Nilsson (M) och Mats
Mattiassons (SO) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Därefter godkänner ordförande att Moderaternas särskilda yttrande biläggs
protokollet.
Carl-Göran Svensson (M) reserverar sig till förmån för eget yttrande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
att avslå ansökan med hänvisning att det saknas särskilda skäl enligt
7 kap 18c § och med stöd av miljöbalkens 7 kap 13 och 15 §§.
Ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 december 2014 och kompletterades den 29 december
2014. Ansökan avser dispens för uppförande av ett enbostadshus på den
tidigare obebyggda fastigheten Ytterön 1:57. Fastigheten omfattas helt av
strandskydd och utgör i sin helhet naturmark.
forts.
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MALM 2014.4802

§ 42 (forts).
Ytterön 1 :57. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
enbostadshus.
Sökanden har angivit som särskilt skäl att marken redan är ianspråktagen
på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften.
Sökanden menar också att hemfridzon kring bostadshus på grannfastighet
gör att området saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Grund för beslut
Enligt 7 kap 13 §miljöbalken (MB) gäller strandskydd vid havet, insjöar och
vid vattendrag. Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor
för växter och djur på land och i vatten.
Enligt 7 kap 15 §miljöbalken (MB) är det inom strandskyddet förbjudet att
uppföra nya byggnader.
Enligt 7 kap 18b § miljöbalken (MB) får kommunen i det enskilda fallet
lämna dispens om det föreligger särskilda skäl och det är förenligt med
strandskyddets syften.
Som särskilda skäl får endast åberopas de som finns uppräknade i
miljöbalkens 7 kap 18 c §. Det vill säga:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
forts.
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MALM 2014.4802

§ 42 (forts).
Ytterön 1 :57. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
en bostadshus.

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Enligt 7 kap 25 § (MB) skall proportionalitetsprincipen tillämpas. Vid
prövning av dispens från strandskyddet ska hänsyn tas även till enskilda
intressen. En inskränkning i den enskildes rätt att använda mark och vatten
får därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet
skall tillgodoses.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten
är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna
eller enskilda intressen. Det finns dock en möjlighet att i det enskilda fallet
besluta om undantag från de förbud mot att uppföra nya byggnader m. m.
som gäller inom strandskyddsområden, om det finns särskilda skäl.
(Prop 2008/09:119s.53).
Vid prövning av strandskyddsdispenser måste vidare uppmärksammas att
strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället
verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är
sålunda väsentligt att såväl mindre återstående bebyggda delar av
hårdexploaterade kuster och insjöstränder bevaras likväl som stora
sammanhängande orörda områden. Även om en dispens från förbudet i ett
enstaka fall inte synes vara till större skada för strandskyddsintressena,
måste det uppmärksammas att på sikt kan dispenser stegvis leda till
sammantaget betydande nackdelar på sätt som redan skett genom att
stora delar av landets stränder exploaterats. I normalfallet bör alltså inte
ytterligare strandområden tas i anspråk. Mot bakgrund av detta innebär
dispensgrunden "särskilda skäl" att utrymmet är mycket litet för dispens
från förbud som strandskyddets innebär. (Prop 1997/98:45 s 322).
forts.
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MALM 2014.4802

§ 42 (forts).
Ytterön 1 :57. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
enbostadshus.
Bedömning
Markområdet i fråga är obebyggd naturmark tillgänglig för allmänheten
såväl från land som från vatten. Bebyggelse inom angränsande fastigheter
och hemfridzon kring dessa utgör inte ett särskilt skäl för dispens. Området
i fråga kan inte bedömas vara ianspråktagen på ett sådant sätt att det
saknar betydelse för strandskyddets syften . Bedömning förs att något
särskilt skäl inte föreligger.

Upplysningar
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av
kommunfullmäktige.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

VV{f"m.oderaterna
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Karlskrona kommun

Ärende 14 ansökan strandskyddsdispens Ytterön 1:57

Moderaterna föreslår att det beviljas ett positivt beslut till strandskyddsdispens.
Karlskrona kommun har gjort en fördjupad översiktsplan för skärgården och en VA utredning.
Av dessa handlingar kan man utläsa att det finns en viljeyttring om att skärgården ska utvecklas så att
fler människor kan bo där. När det gäller denna fastighet kan vi konstatera att det finns eller kommer
att finnas kommunalt vatten och avlopp i framtiden. Vi anser det vidare viktigt att fle r kan bosätta sig
på Ytterön för att upprätthålla en levande skärgård.
Nämnden har tidigare beslutat om att bevilja ett bygglov för en servicebyggnad till personalen vid
färjan. För oss är det i detta ingen skillnad på om det är det allmänna eller en privat fastighetsägare
som vill bygga i ett strandnära läge.
S~m särskilt skäl för beslutet anser vi att l :a och 6:e motiveringen i mil~
·öbalk
är motiv för en

dispens.

~~;_~~
Carl-Göran Svensson

-

~~
Malin Klintin
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Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Akten

MALM 2014.4869

§43
Remiss. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - utrivning av
dammen vid Augerums kraftverk.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna följande synpunkter till Växjö tingsrätt, mark- och
miljödomstolen,

2. att utrivning av Augerums damm bör kunna ske utan oacceptabel
påverkan på naturvärden och miljö,
3. att förutsättningar att lämna dispens enligt artskyddsförordningen
föreligger,
4. att tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken är möjligt att ges,
5. att strandskyddsdispens inte behövs,
6. att det kommunen yrkar avseende arbetstid och anmälan om anspråk
på ersättning för oförutsedd skada bör medges,
7. att tillståndet i huvudsak bör förenas med de villkor som kommunen
föreslår,
8. att tillståndet bör förenas med ett villkor som föreskriver att spridning av
sediment från tidigare uppdämt område samt uppgrumlat material från
arbetet med utrivning ska förhindras genom att siltduk eller annan lämplig
sedimentfälla anläggs nedströms arbetsområdet. Sedimentfälla ska finnas
på plats innan vatten släpps på och vattenytan sänks. Uppfångar material
ska därefter avlägsnas och tas om hand,
forts.
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MALM 2014.4869

§ 43 (forts).
Remiss. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - utrivning av
dammen vid Augerums kraftverk.

9. att tillståndet bör förenas med ett villkor som föreskriver att arbete med
återställning av åfåran även ska omfatta torrlagda områden, hela det
område som tidigare var uppdämt. Återställningen ska inkludera arbeten
för att förhindra erosion oh sedimenttransport samt utreda och åtgärda
eventuella risker med förorenade sediment som efter utrivning blivit
landområden,
10. att tillståndet bör förenas med ytterligare ett villkor som föreskriver att
uppställning av maskiner ska göras utanför vattenskyddsområdets gräns
(>100 meter från ån). Sker uppställning utanför men i vattenskyddsområdets närhet ska det vara på ytbeläggning där det lätt går att upptäcka
och samla upp eventuellt läckage och spill,
11. att tillståndet bör förenas med ytterligare ett villkor som föreskriver att
uppställning, förvaring eller påfyllning av kem ikalier och drivmedel får inte
förekomma inom vattenskyddsområdet. Om lagrings- och påfyllnadsplats
av kemikalier och drivmedel ordnas (utanför men i närheten av vattenskyddsområdet) ska dessa vara invallade eller ha motsvarande skydd och
påfyllnad ske på underlag där spill lätt kan upptäckas och omhändertas,
12. att miljökonsekvensbeskrivning (MKBn) är bristfällig när det gäller att
beskriva naturvärden nedströms. Det finns också oklarheter i bedömningen
av risker för vissa påträffade föroreningar i sedimenten till exempel
dioxiner. En annan brist är att konsekvenserna av arbetena kan påverka
eventuellt förorenade områden på land inte är utrett i MKBn. Frågan bör
ingå i nu föreliggande prövning så att en samlad bedömning av åtgärdens
påverkan på människors hälsa- och miljö kan göras, samt
13. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yrkar om ersättning för
nedlagd handläggningstid motsvarande 45 timmar vilket innebär
33 750 kronor.
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MALM 2014.4869

§ 43 (forts).
Remiss. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - utrivning av
dammen vid Augerums kraftverk.
Ärendet
Karlskrona kommun har vid mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd
enligt 11 kap miljöbalken för utrivning av befintlig damm och intagskanal till
Augerums kraftverk.
Efter utrivningen upphör kraftproduktionen och åfåran återställs till dess
ursprungliga profil. En helt fri och naturlig faunapassage skapas vid
Augerums kraftverk och den uppdämda stillastående vattenytan uppströms
dammen ersätts av en längre sträcka med strömmande vatten. Mark- och
miljödomstolen har översänt ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Domstolen har också meddelat att yrkanden om
ersättning ska inges skriftligen.
Kommunen yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar kommunen
tillstånd till utrivning av befintlig damm och intagskanal till Augerums
kraftverk samt upphäver dom VA 29/1989 Växjö Tingsrätt, vattendomstolen. Karlskrona kommun yrkar även att mark- och miljödomstolen
genom samordnad prövning meddelar dispens i enlighet med artskyddsförordningen (2007:845), meddelar dispens i enlighet med strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken samt lämnar sökanden tillstånd enligt
7 kap miljöbalken för åtgärd som påverkar Natura 2000-område.
Kommunen yrkar även att mark- och miljödomstolen:
a) fastställer tiden för arbetenas genomförande till fem år,
b) bestämmer tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd
skada till fem år från arbetstidens utgång,
c) fastställer villkor i enlighet med sökandens förslag nedan,
d) domstolen godkänner den ingivna miljökonsekvensbeskrivningen,
e) med stöd av 3 kap 4-5 §§förordningen (1998:940) om avgift för tillsyn
och prövning fastställer prövningsavgiften till 10 000 kronor.
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MALM 2014.4869

§ 43 (forts).
Remiss. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - utrivning av
dammen vid Augerums kraftverk.
Kommunen föreslår följande villkor för tillståndet:
1. Om inte annat följer av övriga villkor skall åtgärden i huvudsak bedrivas
enligt vad verksamhetsutövaren angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig
i ärendet. Mindre ändring av åtgärden får dock vidtas efter
godkännande av tillsynsmyndigheten,
2. Arbetena ska ske vid lågt vattenflöde under juni - augusti.
3. Utrivning ska genomföras på ett sådan sätt att grumling i möjligaste
mån undviks.
4. Buller till följd av verksamheten ska under arbetstiden begränsas så att
de inte ger upphov till högre ljudnivåer utomhus vid bostäder än de
värden som följer av Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggplatser (NFS 2004:15).
5. Vid genomförandet ska åtgärder vidtas för att minimera risk för läckage
och spill och saneringsutrustning ska finnas på plats.
6. Utformning av återställning av åfåran ska ske i samråd med fiskesakkunniga, däribland Lyckebyåns fiskevårdsförening, Länsstyrelsen
Blekinge län och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona
kommun.
I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Av den framgår
bland annat att den huvudsakliga miljöpåverkan bedöms ske vid utförandet
då det kan förväntas uppstå en viss uppgrumling och spridning av
sediment. Det finns även risk för att de mindre bestånden av hårklomossan
temporärt påverkas negativt vid utförandet, eftersom normalvattenståndet i
den södra delen av Natura 2000-området bedöms sjunka vid utrivningen.
Utrivningen bedöms medföra viss påverkan på landskapsbilden direkt
uppströms dammen då vattenspegeln kommer ersättas av strömmande
vatten. Utrivningen bedöms medföra förbättrade förutsättningar för friluftsliv
då bland annat möjligheterna till fritidsfiske ökar. Den största negativa
effekten av utrivningen bedöms vara förlusten av vattenkraftbaserad
energiproduktion .
forts.
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MALM 2014.4869

§ 43 (forts).
Remiss. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - utrivn ing av
dammen vid Augerums kraftverk.
Yrkande om ersättning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen yrkar härmed om ersättning för
nedlagd handläggningstid motsvarande 45 timmar. Timkostnad uppskattas
till 750 kr/timme, vilket innebär 33 750 kronor.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den
23 januari 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
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Sökanden
Berörda grannar
Trafikverket
E.ON Elnät Sverige AB
Post och Inrikes Tidningar
Akten

BYGG 2014.1348.220

§ 44
Allatorp 5:1, Karlskrona. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för föreslagna nybyggnader kan påräknas med tillhörande
villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 525 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av fyra bostadshus i två
våningsplan i Allatorp där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.

I ansökan som inkom den 1 april 2014 redovisas att tillfart ska ske från
Harstorpsvägen. I förslaget redovisas också att tillfarten till grannfastigheten Allatorp 5:12 är struken och en ny tillfartsväg redovisas norr om
fastigheten via den föreslagna nya tillfarten från Harstorpsvägen. En
revidering av situationsplanen inkom den 3 december 2014 och i detta
förslag är den tidigare redovisade nya tillfartsvägen till grannfastigheten
Allatorp 5: 12 borttagen och den befintliga tillfarten till grannfastigheten från
Harstorpsvägen kvarstår.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den
26 januari 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning .
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BYGG 2014.1348.220

§ 44 (forts).
Allatorp 5:1, Karlskrona. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus.
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av fastighetsägaren/exploatören.
De av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller får inte överskridas.
Eventuella nödvändiga åtgärder bekostas av fastighetsägaren/exploatören.
Skyddsavstånd mellan byggnad/byggnadsdel och el-ledning ska vara i
enlighet med E.ON Elnäts yttrande.

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 förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Akten

BYGG 2014.4575

§ 45
Verkö 3:15, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus med garage samt avstyckning av fastighet.
Ärendet utgår för ytterligare beredning.
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t. 46
Ovriga frågor/Information
Inga frågor ställdes och ingen information gavs.
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§47
Utbildning. Planprocessen.
Utbildningen utgår på grund av tidsbrist.
Utbildning i bygglov- och planprocessen kommer istället att äga rum
den 12 mars i samband med nämndens möte.
Tiden för utbildning och möte är satt till klockan 08.30 - 14.30.
Plats: Dockside, Skeppsbrokajen.

Informationen tas till dagens protokoll.
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Sökanden
Berörda grannar
Trafikverket
TeliaSonera Skanova Access
E.ON Elnät Sverige AB
Post och Inrikes Tidningar
Akten

BYGG 2014.3250.220

§ 48
Kråkerum 6:35, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus samt avstyckning av fastighet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i
ett våningsplan 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 7 459 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i ett
våningsplan med tillhörande garage, i ett område utanför Jämjö där
detaljplan saknas. På fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek
på cirka 4 000 kvm.
Prövningsgrund
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.
forts.
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§ 48 (forts).
Kråkerum 6:35, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus samt avstyckning av fastighet.
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.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den
27 januari 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.

Villkor
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det finns
förutsättningar för att åstadkomma en vatten- och avloppslösning på
fastigheten. Den sökande måste inkomma med ritningar som visar förslag
till anordnande av vatten- och avloppsanläggningar till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med
bygglovansökan.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
forts.
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§ 48 (forts).
Kråkerum 6:35, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus samt avstyckning av fastighet.
En förutsättning för bygglov är att Trafikverkets, E.ONs och Skanovas
framförda föreskrifter och regleringar i inkomna yttranden, efterlevs.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
12 mars 2015.
§ 51

Årsredovisning samt personalbokslut 2014.

§ 52

Blekan 27. Överklagande av Länsstyrelsens beslut att återförvisa
tillsynsärende angående uppförande av högt plank på fastigheten .

§ 53

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i
Karlskrona kommun kust och skärgård.

§ 54

Förslag till revidering av timbelopp för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.

§ 55

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 56

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän.

§ 57

Meddelanden, skrivelser och rapporter.

§ 58

Kurser och konferenser.

§ 59

Detaljplan för Pottholmen, etapp 1.

§ 60

Detaljplan för Gulin 1, Trossö. Begäran om planbesked .

§ 61

Del av Västra Nättraby 6:96, Villa Fehr. Avskrivning av planuppdrag.

§ 62

Alnaryd 7:6, Tving. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.

§ 63

Milasten 1:29, Kristianopel. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.

§ 64

Tjurkö 5: 10, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.

§ 65

Allergikommittens verksamhet 2015.

§ 66

Gulin 1, Karlskrona. Ansökan om rivning av byggnad.

§ 67

Hasslö 5:47, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
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§ 68

Hasslö 10:59, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 69

Övriga frågor/Information.

§ 70

Utbildning. Plan- och byggverksamhet.

§ 71

Remiss angående ändring av allmänna lokala föreskrifter för Karlskrona
kommun.
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12 mars 2015

Plats och tid Sammanträdeslokalen Oockside, Skeppsbrokajen
torsdagen den 12 mars 2015 klockan 08.40 - 12.20

Beslutande

Ordförande
1 :ev ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M)

Ledamöter

Eric Oahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M)
Björn Nurhadi (SO)
Robert Andersson (SO)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (FP)

Ersättare
Övriga

Närvarande ersättare

Mats Ekberg (S)
Jeanette Pettersson (S)
Åsa Malmen (M)
Anna Stridsjö (M)
Mats Mattiasson (SO)
Sven Boren (C)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)

Tjänstemän

Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Tf miljöchef
Planarkitekt
Planarkitekt
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Controller
Projektledare

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Anders Klar
Sandra Högberg
Helene Hilmersson
Åsa Olofsson
Marie Karlsson
Ann-Christin Östbergh
Anders Jaryd, kommunledningsförvaltningen

Övriga

Sign

Blad

3

\Wl

lil KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

12 mars 2015

MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Ann-Charlotte Yvemark

Justerade paragrafer

§§ 51 - 71

\om~uuhl)~illW

Sekreterare

Ordförande

Jn

Justerare

fl.

{ka,, /, IL ~,.,YL

Ann-Charlotte Yvemark

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare

Sign

Sign

Sign

A
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Kommunrevision
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Arsredovisning samt personalbokslut 2014.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.

Yrkande
Björn Nurhadi (SD) och Robert Anderssons (SD) deltar ej i beslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att godkänna årsredovisningen för år 2014, samt
2. att överlämna årsredovisningen till revisionen för handläggning.

Ärendet
Budgetramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppgick till
10,6 mnkr och resultatet hamnar på -1,7 mnkr.

Verksamhet

Budget 2014

Utfall 2014

Avvikelse 2014

Miljö- och byggnadsnämnden

809,0

621 ,9

187,1

Näm ndadm inistration

124,6

115,0

9,6

Förvaltningsledning

902,6

342,3

560,3

3 793,9

3 568,9

225,0

Planavdelning
Bygglovavdelning

432,0

450,3

-18,3

4 398,9

7 123,7

-2 724,8

Reserv

100,0

0,0

Totalt:

10 561,0

12 222,1

100,0
-1 661,1

Miljöavdelning

Förvaltningsledningen har ett överskott mot budget på grund av att
budgeterade medel för verksamhetsutveckling har nyttjats för att täcka
underskott.
forts.
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Arsredovisning samt personalbokslut 2014.
Nämndadministration och bygglovavdelning följer budget. Planavdelningen
visar ett positivt resultat på grund av medveten vakanshållning av tjänster
för att klara förvaltningens totalbudget.
Miljöavdelningen har en negativ awikelse på grund av utebliven
fakturering för bostadstillsyn enligt politiska beslut. Miljö- och
byggnadsnämndens reserv om 0,1 mnkr har utnyttjats för att kompensera
sparbeting. Aret har inneburit hårda prioriteringar i verksamheten och flera
vakanser, för att klara budget vilket har fått konsekvenser för leverans
inom verksamhetsområdet.

Personal
Förvaltningen har 42 tillsvidareanställda medarbetare. Det är samma antal
som föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda har gått från sex till två.
Förvaltningen har få sjukdagar, sjukdagarna har sjunkit med 3,9 dagar per
anställd det senaste året. Frisknärvaron har totalt ökat med 19,8 % och
ligger på 81, 7 %.

Personal redovisning

Utfall 2014

Antal anställda, tillsvidare
Antal visstidsanställda
Sjukfrånvaro dagar/anställd
Frisknärvaro i %

Sig n

Prognos 2015

Prognos 2016

42

40

42

2

1

0

4,2

4,0

4,0

81 ,7

83

84
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Länsstyrelsen Blekinge län
Fastighetsägare
Akten

BYGG 2014.2665

12mars2015

§ 52
Blekan 27. Överklagande av Länsstyrelsens beslut att återförvisa
tillsynsärende angående uppförande av högt plank på fastigheten.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att beslutet om att avskriva ärendet om tillsyn för olovligt plank ska
stå fast.

Arendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun överklagar
härmed Länsstyrelsens beslut med diarienummer 403-3533-14 om att
återförvisa kommunens beslut att avskriva tillsynsärende avseende
uppförande av plank på fastigheten Blekan 27 för vidare handläggning.
Karlskrona kommun yrkar att beslutet om att avskriva tillsynsärendet
avseende uppförande av plank på fastigheten Blekan 27 ska stå fast.
Bakgrund
Anmälan om otillåten uppförande av plank inom miljö- och
byggnadsnämnden 2014-07-22 av ägaren till fastigheten Blekan 4. Beslut
om att avskriva ärendet fattades 2014-09-25. Anmälaren överklagade
beslut om avskrivning. Länsstyrelsen fattade 2015-02-04 beslut att
återförvisa ärendet till kommunen för vidare handläggning.
Av praxis framgår att bygglov krävs för plank om konstruktionen, planket,
är högre än 1, 1 meter samt har en genomsiktlighet på mindre än 50 %.
Med plank avses normal ogenomsiktliga inhägnader som är högre än ett
normalt staket. Består konstruktionen till vissa delar av glas eller plexi ska
dessa räknas som tätt material. Staket under 1,1 meter får vara helt täta
utan att bygglov för plan krävs. För det fall genomsiktligheten är 50 % eller
mer bedöms konstruktionen istället som en spalje. Bygglov krävs inte för
en spalje.
forts .
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2014.2665

§ 52 (forts).
Blekan 27. Överklagande av Länsstyrelsens beslut att återförvisa
tillsynsärende angående uppförande av högt plank på fastigheten.
Vid bedömningen om en konstruktion är att anse som en spalje, för vilken
bygglov inte krävs, läggs stor vikt vid konstruktionens genomsiktlighet. Det
finns ingen angivelse för hur hög en spalje får vara så länge genomsiktligheten är 50 % eller mer.

Motiv till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att avskriva ärendet om tillsyn
med hänvisning till att den aktuella konstruktionen utifrån en samlad
bedömning var att anse som en spalje för vilken bygglov inte krävs.
Länsstyrelsen beslutade att återförvisa ärendet till kommunen med
hänvisning till att längden och höjden påverkar bedömningen till att vara ett
dominerande intryck i miljön och en starkt avskärmande effekt mot grannfastigheten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden menar att
konstruktionens genomsiktlighet på minst 50 % ger att konstruktionen
utgör en genomsiktlig spalje istället för en ogenomsiktlig inhägnad liknande
ett plank. Vid bedömningen om en konstruktion är att anse som ett plank
för vilket bygglov krävs ska konstruktionens längd, höjd och
genomsiktlighet vägas samman där höjden och längden inte bör vara av
större betydelse än konstruktionens genomsiktlighet. Konstruktionens
helhetsintryck i det enskilda fallet är istället avgörande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att den aktuella
konstruktionen med hänsyn till sin genomsiktlighet och utformning utgör en
spalje för vilken bygglov inte krävs. Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden
anför att beslutet om avskrivning av tillsynsärendet ska stå fast.
Länsstyrelsen hänvisar till Mark- och miljööverdomstolens dom den 19
november 201 4 (MÖD 2014:39). Fallet rör ett plank som har en genomsiktlighet som är mindre än 50 % där konstruktionen består av liggande
reglar med diagonalsträvor vilket anses utgöra ett plank och därför
bygglovspliktigt. Det bör uppmärksammas att genomsiktligheten är större i
det aktuella ärendet samt att konstruktionen är av ett helt annat utförande.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2014.2665

§ 52 (forts).
Blekan 27. Överklagande av Länsstyrelsens beslut att återförvisa
tillsynsärende angående uppförande av högt plank på fastigheten.
I det aktuella ärendet består konstruktionen av stående brädor med en
brädbredds mellanrum varför genomsiktligheten är 50 %. Sammantaget
bör därför konstruktionen anses utgöra en spalje som inte kräve r bygglov.
Vidare hänvisar Länsstyrelsen till Kammarrätten i Stockholms dom den 7
april 2011 i mål nr 2597-10. Fallet rör ett plank med en genomsiktlighetsgrad på 25 %. En sådan konstruktion hade bedömts som ett plank och
bygglovspliktigt av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden varför
jämförelsen inte är relevant. I det aktuella ärendet har spaljen konstruerats
med stående brädor och genomsiktligheten är 50 %, därför kvarstår miljöoch samhällsbyggnadsnämndens bedömning att åtgärden inte kräver
bygglov.
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Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

DIA 2015.240.215

12 mars 2015

~53

Overklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i
Karlskrona kommuns kust och skärgård.

Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med nedanstående motiveringar överklaga länsstyrelsens beslut om
att utvidga strandskyddet.

Ärendet
Länsstyrelsen har tagit beslut om utvidga strandskyddet vid havet, insjöar
och längs vattendrag utmed kust- och skärgårdsområdet i Karlskrona
kommun.

Normalt omfattar strand skydd land- och vattenområde intill 100 meter från
strandlinjen men det kan vara utökat till högst 300 meter om det krävs för
att tillgodose något av strandskyddets syften. I Karlskrona kommun finns
sedan 1975 beslut om utökning av strandskyddsområden. Samtliga
områden är belägna längs kusten med enda undantaget sjön Alljungen.
Genom strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2009 ska
besluten om utvidgat strandskydd anpassas bättre till strandskyddets
syften. Motiven för att utvidga strandskyddet ska vara välgrundade och
anges i besluten. Ett beslut ska vara tillräckligt utvecklat och preciserat för
att kunna användas som underlag i prövningsprocesser. Utvidgat
strandskydd gäller, enligt övergångsbestämmelserna till den nya strandskyddslagstiftningen i miljöbalken, efter den 31 december 2014 endast om
utvidgningen har beslutats med stöd av 7 kap 14 § miljöbalken i dess nya
lydelse.
forts .
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53 (forts).
Overklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i
Karlskrona kommuns kust och skärgård.

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utökade strandskyddet och
tagit beslut om nya avgränsningar och beskrivningar. Karlskrona kommun
har under arbetets gång yttrat sig över förslaget och framförde då
invändningar. Synpunkterna avsåg bland annat bristen på samverkan och
att den korta remisstiden gjorde att kommunen inte hade möjlighet att avge
ett heltäckande yttrande. Kommunen koncentrerade sitt yttrande i ett antal
punkter samt i mer generella ordalag synpunkter avseende principiella
frågeställningar och överensstämmelse med kommunens översiktsplan.
Kommunen har även gjort påstötningar under och efter remisstiden där ett
flertal synpunkter framförts och delvis tillgodosetts.
Synpunkter som är av stor vikt för kommunen och för fortsatt tillämpning av
strandskyddsbestämmelserna, kvarstår dock. Med anledning av detta och
vad som framförs nedan föreslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
att länsstyrelsens beslut bör överklagas.
Förslag till beslut
Inledningsvis anser kommunen att strandskyddet är viktigt för bevarande
och utveckling av strandområdenas höga natur- och friluftsvärden. Beslutet
om utökat strandskydd är av stor betydelse för strandskyddets legitimitet.
När ett beslut om utvidgning tas är det avgörande att beslutet
(beskrivningar och avgränsningar) är välmotiverade med avseende på
naturvärden och det rörliga friluftslivets behov. Det är också av största vikt
att översynen görs ur ett helhetsperspektiv och med en värdering av andra
samhällsintressen. Kommunen anser att det finns brister i länsstyrelsens
beslut i dessa avseenden. Vidare anser kommunen att beslutet också
omfattar följande brister.
Brister i processen
Kommunen anser att arbetet borde ha genomförts i närmare dialog mellan
kommunen och länsstyrelse, inte minst under slutfasen av arbetet då tidspressen gjorde att det inte fanns tillräckligt utrymme för revideringar och
samarbete.
forts.
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§ 53 (forts).
Overklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i
Karlskrona kommuns kust och skärgård.
Med hänsyn till att strandskyddet har en starkt begränsande verkan på
mark- och vattenanvändningen borde länsstyrelsen dessutom ha fört en
dialog med enskilda markägare. Det hade gett länsstyrelsen ett bättre
beslutsunderlag där både allmänna och enskilda intressen hade legat till
grund för beslutet. Detta hade också bidraget till att skapa en bättre
förståelse , respekt för och efterlevnad av den nya strandskyddsavgränsningen. Beslutet har inte heller delgivits fastighetsägare på ett
tillräckligt tydligt sätt.
Konflikter gentemot kommunens översiktsp/anering och
bebyggelseutveckling
Karlskrona kommun har en antagen översiktsplan från 2010 och dessutom
en fördjupning av översiktsplanen för skärgården från 2014. I
fördjupningen har utvecklingsområden för bostadsbebyggelsen, turismoch friluftslivsanläggningar m.m. redovisats. När denna plan antogs,
sommaren 2014, hade länsstyrelsen inga invändningar mot förslagen . I
förslaget till strandskyddsöversyn redovisas dock flera förslag på utvidgat
strandskydd som kommer att stå i konflikt mot den fördjupade översiktsplanen. Område där risk för konflikt är påtaglig finns till exempel på karta
53, Nordöstra Ytterön 5-10 bostäder i FÖP Skärgård. Markområdet är till
fullo innanför utökat strandskydd , trots påpekande från kommunen i
remissen. I sitt granskningsyttrande har länsstyrelsen inte heller här
framfört några invändningar. Översiktsplanen ska utgöra en
överenskommelse mellan stat och kommun avseende mark- och
vattenanvändningen. Länsstyrelsens agerande innebär att översiktsplaneprocessen och kommunens utvecklingsmöjligheter åsidosätts och
urholkas. Det kan i det aktuella fallet också tilläggas att det saknas
motivering till utökningen vilket gör det än svårare att få förståelse för
beslutet. Kommunen anser därmed att utökningen har skett på otillräckliga
grunder och med bristfällig motivering.
Kommunen kan också konstatera att beslutet innebär att det utvidgade
strandskyddet starkt kommer att begränsa tätorts- och samhällsutvecklingen i kust- och skärgårdsområden.
forts.
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§. 53 (forts).
Overklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i
Karlskrona kommuns kust och skärgård.
Detta eftersom avgränsningarna har gjort mycket snäva och i direkt
anslutning till befintliga orter och befintlig bebyggelse. Man borde istället ha
gjort en generösare avgränsning i dialog med kommunen. Tydligt exempel
på detta finns på Sturkö kring utvecklingsområdena Bredavik, kartorna 35
·
och 36.
Karlskrona kommun har ett flertal beviljade förhandsbesked som
fortfarande har giltighetstid och som nu omfattas av det utökade strandskyddet vilket skapar osäkerhet om framtida byggnation.
Beslutet om utökat strandskydd behöver rivas upp och en djupare analys
krävs när det gäller kust- och skärgårdens potential och förutsättningar
innan beslut nytt tas om utökat strandskydd.
Utvidgat strandskydd på jordbruksmark
Beslutet om utvidgat strandskydd omfattar stora områden som utgörs av
jordbruksmark. Jordbruksmarker som odlas kan inte anses hysa sådana
natur- eller friluftslivsvärden att det kan finnas skäl att utvidga strandskyddet här. Dessa områden är snarast de som har sämst förutsättningar
för biologisk mångfald och rekreationsvärden. Kommunen anser inte heller
att man kan åberopa skyddet av den öppna landskapsbilden här. Strandskyddet har inte till syfte att skydda det öppna landskapet och lagstiftningen gör inte heller det möjligt (exempelvis är det fullt möjligt att
plantera skog på en åkermark utan att för den skull pröva detta mot
strandskyddsbestämmelserna).
Utvidgningar med kulturmiljöintressen som grund
Kommunen anser att det inte finns förutsättningar eller stöd för att utvidga
strandskyddet med kulturhistoriska intressen som grund. Detta har
exempelvis gjort på karta 53, Hästholmen . Området söder om
Hästholmens by där utvidgningen inte alls motiveras i text förutom byns
kulturmiljö. Kommunen anser att sådana områden ska utgå ur beslutet.

forts.
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t. 53 (forts).
Overklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i
Karlskrona kommuns kust och skärgård.
Kulturhistoriska värden kan istället skyddas med detaljplanebestämmelser
och/eller de instrument som finns i miljöbalken och lagen om kulturminnen.
Utvidgningar på redan ianspråktagna tomter
På grund av det omfattande materialet och den korta remisstiden har
kommunen inte haft möjlighet att göra någon grundlig genomgång av hela
beslutet men det har ändå uppmärksammats att strandskyddet nu i flera
fall utvidgas till att omfatta redan ianspråktagna tomter. Kommunen har
blivit lovade att redan ianspråktagna bostadstomter skulle undantas och
har även påpekat under processen att dessa tomter inte ska omfattas av
strandskydd. Det är inte förenligt med strandskyddets syften och leder
dessutom till onödiga dispensprövningar och tillsynsinsatser. En
grundligare genomgång behöver göras och tomter undantas.
Sammanfattning
Med hänsyn till ovan angivna brister i processen och i beslutet yrkar
kommunen på att länsstyrelsens beslut ska upphävas. Med hänsyn till att
länsstyrelsen även fortsättningsvis har möjlighet att fatta beslut om att
utvidga strandskyddet enligt 7 kap 14 § MB, yrkar kommunen också på att
ett omtag görs i processen och att detta arbete görs i bred dialog med
kommunen, berörda sakägare och myndigheter.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 54
Förslag till revidering av timbelopp för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Yrkande
Magnus Larsson (C) yrkar på att timtaxorna återremitteras för en översyn i
syfte att hitta en rättvisare kostnadsfördelning.
Carl-Göran Svensson (M), Malin Klintin (M), och Thomas Nilsson (M),
yrkar på återremiss för att utreda konsekvenserna av en höjning av
timavgiften, enligt bilaga 1.
Bilaga 1.
Björn Nurhadi (SO) och Magnus Larsson (C) bifaller Carl-Göran
Svenssons, Malin Klintins, och Thomas Nilssons yrkande med tillägg att
utreda möjligheten att indexuppräkna taxorna framöver.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter godkänner ordförande att Moderaternas särskilda yttranden
biläggs protokollet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således

1. att timtaxorna ses över i syfte att hitta en rättvisare kostnadsfördelning,
2. att utreda konsekvenserna av en höjning av timavgiften, samt

3. att utreda möjligheten att indexuppräkna taxorna framöver.
Ärendet
Vid handläggning av ärenden ligger ett timbelopp till grund för debitering
enligt taxor relaterade till miljöbalken med flera lagar. I andra fall ges det
vid handläggning av vissa ärendetyper möjlighet att tillämpa timdebitering
som alternativ till fasta avgifter.
forts.

Blad

15

\\Yl
~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

12 mars2015

DIA 2015.777

§ 54 (forts).
Förslag till revidering av timbelopp för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
Timtaxa tillämpas i anslutning till plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen,
läkemedelslagen och uppdragsverksamhet i förvaltningen. Som uppdragsverksamhet ingår framtagande av detaljplaner enligt plan- och bygglagen.
Sedan 1 januari 2014 har timtaxebeloppet inom plan- och bygglagens
verksamhet fastställts till 950 kronor från tidigare 750 kronor. I samband
med beslutet undantogs timtaxeförändringen inom förvaltningens övriga
verksamheter. Timtaxebeloppet har varit oförändrat sedan 2008.
Jämförelser har skett genom uppgifter från Sveriges kommuner och
landsting . Enligt statistik baserat på 226 kommuner för 2014 är
genomsnittstimtaxan 825 kronor för miljöbalken och 931 kronor för
livsmedelslagen. Sveriges kommuner och landsting har även sammanställt
statistik pä kostnadstäckningsgrad fördelat på verksamheter där miljöskydd
ligger på 50 %, hälsoskydd 39 % och livsmedel 70 % avseende 2014.
Enligt livsmedelsverket bör kostnadstäckningsgraden för den offentliga
livsmedelskontrollen vara 100 %. 70 % anses vara en hög nivå.
Karlskronas kostnadstäckningsgrad är för hela miljöverksamheten 72 %.
På miljöskydd är kostnadstäckningsgraden 68 %, på hälsoskydd 76 % och
på livsmedel 66 %. Karlskrona har således en mycket hög
kostnadstäckningsgrad samt en låg timavgift vilket gör det svårt att utföra
myndighetens lagstadgade tillsynsbehov, hålla god service och jobba
strategiskt förebyggande i utvecklingsprojekt etc.
Taxan föreslås att med anledning av ovanstående att höjas till 950 kronor
så att samma timtaxa gäller för hela förvaltningens verksamhetsområden.
Höjningen föreslås tillämpas från den 1 juli 2015 för timdebitering medan
årsavgifter träder ikraft den 1 januari 2016.
Med denna höjning ökar kostnadstäckningsgraden med avgifter till 75 % av
totalkostnaden för miljöområdet. Det vill säga 25 % är skattefinansierat.
Långsiktigt behöver budgetramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen justeras vilket även omfattar förvaltningens övriga verksamhetsområden.
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Yrkande 20150312
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Karlskrona kommun.

Ärende 6 Översyn av timtaxan.

Förslaget till höjning av timtaxan anser vi moderater måste konsekvens belysas
först innan vi kan fatta beslut. För att fastställa en avgift till ett företag är det
utöver timtaxan också antalet tillsyningstimmar som är avgörande för
totalbeloppet som företagaren får betala. Vi kan notera att höjning kommer att
varierar ganska olika beroende på har många tillsyningstimmar som företaget
har.
Vi vill att förvaltningen tar fram förslag på hur höjningen av timtaxan slår mot
olika företag enligt nedan.
Företag med 6, 10, 15, 25 och 40 timmar tillsyn.

Vi f"öreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda
konsekvenserna av en höjning av timavgiften enligt ovan.

f2.df6~~

~frl-Gckan Svensson (M)

Malin Klintin (M)

Thomas Nilsson (M)

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot
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§ 55
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.

Slgn
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-02-05.

1. Fridlevstad 3:34. Bygglov för tillbyggnad av uterum på enbostadshus.

§ 25

2. Grönadal 16:33, Nättraby. Rivningslov för befintlig byggnad samt
bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§ 26

3. Nämndens lista inför sammanträdet den 12 februari 2015.

§ 27

4. Kursanmälan.

§ 28

5. övriga frågor/Information.

§ 29

6. överklagande, utökade strandskyddsområden .

§ 30

\\VI
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MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdes protokoll

§56
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
tjänstemän.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Se förteckning över fattade beslut.

Förteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 57
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-04. Angående ansökan om
byggnadsminnesförklaring av dekorationsmåleri på Johannesbergs
gård, fastigheten Johannesberg 1 :65 i Karlskrona kommun.

2.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-12-04. Angåande ansökan om
byggnadsminnesförklaring av Karlskrona lampfabrik på fastigheten
Garvaren 25 i Karlskrona kommun.

3.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-22. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten Tving 2:16 i Karlskrona kommun.

4.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-26. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av två komplementbyggnader på fastigheten
Smådoppingen 1 i Karlskrona kommun.

5.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-28. Anmälan om vattenverksamhet för uppgrävning av vassrugge, förbättra djupet vid brygga
samt iordningställande av strandkant på fastigheten Verkö 3:19 i
Karlskrona kommun.

6.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-27. Om anmälan om
eventuell otillåten kameraövervakning.

7.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-27. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för utrymningsramp m.m.
fastigheten Palander 8 i Karlskrona kommun.

8.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-28. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens föreläggande om att ta bort terrassdäck och
byggnad på fastigheten Tjurkö 5:30 i Karlskrona kommun.

9.

Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-30. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten Torstäva 13: 12 i Karlskrona kommun.
forts.
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§ 57 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
10. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-01-30.
Tillsynsärende enligt plan- och bygglagen för fastigheten Mjövik 2:57 i
Karlskrona kommun.
11 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-30. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Lyckeby 3.32 i
Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-30. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på
fastigheten Torstäva 8:10 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-01-30. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på
fastigheten Aspö 4:211 i Karlskrona kommun .
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-05. Beslut i fråga om
betydande miljöpåverkan avseende ändring av verksamheten för
Karlskrona Baltic Port AB .
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-03. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av två komplementbyggnader på fastigheten Verkö 3:41
i Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-04. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om avskrivning av tillsynsärende
avseende uppförande av plank på fastigheten Blekan 27 i Karlskrona
kommun.
17. Kommunfullmäktige 29 januari 2015 § 16. Handlingsplan mot
korruption.
18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-09. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglovsavgift, fastigheten
Borgmästaren 27 i Karlskrona kommun.
19. Boverket 2015-02-03. Beslut om stöd enligt förordningen (2013: 1102)
om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer och
tätorter.
20. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Dom 2015-02-09.
Föreläggande om försiktighetsmått för Jämjö Sportskytteklubbs
skjutbaneverksamhet på fastigheten Ekeryd 1:23 i Karlskrona
kommun.
forts.
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Meddelanden, skrivelser och rapporter.

21. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-09. Anmälan om
vattenverksamhet för stödboj vid färjeläge Handelshamnen och
färjeläge Aspö, Aspöleden i Karlskrona kommun.
22. Länsstyrelsen Skåne. Beslut 2015-02-10. Ändring av villkor i gällande
tillståndsbeslut. Dnr 551-27044-2014-1080-195.
23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-09. Statsbidrag till kalkning
av sjöar och vattendrag under budgetåret 2015 i Karlskrona kommun.
24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-10. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om avgift för tillsyn av enskilt avlopp på
fastigheten Tving 12:6 i Karlskrona kommun.
25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-10. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om dispens från hämtning av
hushållssopor på fastigheten Fäjö 1 :75 i Karlskrona kommun.
26. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-12. Anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om strandskyddsdispens för rensning av
strandremsa i anslutning till brygganläggning och badplats på
fastigheten Färmanstorp 1 :34 i Karlskrona kommun.
27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-10. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten Långemåla 1:43 i Karlskrona kommun.
28. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-12. Anmälan om vattenverksamhet för anläggande av brygga samt trädäck på fastigheten
Arnö 25 i Karlskrona kommun.
29. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-13. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut angående förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Skällenäs 27:4 i
Karlskrona kommun.
30. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-02-19. Anmälan
om ändring av miljöfarlig verksamhet på fastigheten Karlskrona
Hammarby 1 :90.
31 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-17. Överklagande av
beslut om bygglov för vindkraftverk, fastigheten Senoren 1:7 i
Karlskrona kommun.
forts .
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32. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-19. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för frisörsalong.
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Kurser och konferenser
Inga anmälningar.

Informationen tas till dagens protokoll.
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

PLAN 2013.1118

§ 59
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1.
Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet.
Yrkande
Björn Nurhadi (SO) och Robert Anderssons (SO) deltar ej i beslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen för Pottholmen 1 m fl , etapp 1, daterad 23
februari 2015.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta detaljplanen för Pottholmen 1 m fl , etapp 1, daterad 23 februari
2015.

Ärendet
Detaljplanen för Pottholmen 1 m fl , etapp 1, har varit föremål för allmän
granskning mellan 21 november - 19 december 2014. Planområdet
omfattar den västra sidan av Pottholmen och utgör en första etapp i
utvecklingen av Pottholmen enligt planprogram från 2012. Stadsdelen är
utpekat som ett utvecklingsområde för funktionsblandning i översiktsplanen
från 2010.
Pottholmen, etapp 1, föreslås få blandade funktioner så som cirka 440
bostäder, kontor, handel och service i huvudsak i 4-7 våningar. Syftet med
detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en förtätning av centrala
Karlskrona med en ny funktionsblandad stadsdel med ett integrerat miljöanpassat byggande och hållbar utveckling med en hög ambitionsnivå.

forts.
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§ 59 (forts).
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1.
Till detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB ), ett hållbarhetsprogram som säkerställer hållbarhetsaspekterna för den nya
stadsdelen och ett gestaltningsprogram som ska vara vägledande för
gestaltning och utformning.
Till detaljplanen finns även ett antal utredningar så som miljö-teknisk
undersökning, trafiksimulering, bullerberäkning, riskbedömning för farligt
gods, geoteknik, vibrationer, arkeologisk utredning, dagvattenutredning
och luftkvalitet m.m.
Detaljplanen har sedan granskningen ändrats på nedanstående punkter:
•

Utredningen riskbedömning för farligt gods har kompletterats med
farligt gods på järnvägen.

•

Utredning miljöteknisk undersökning har kompletterats med en PM
med mätbara åtgärdsmål.

•

Hållbarhetsprogrammet har kompletterats med en utredning om
grönytefaktor.

•

Planbestämmelse har tillkommit om att nytillkommande bebyggelse
ska uppföras radonsäkert.

•

Planbestämmelse har tillkommit om att tekniska anläggningar ska
översvämningsskyddas.

•

Planbestämmelse om villkor för lov har tillkommit - Bygglov för inte
ges förrän skyddsåtgärder genomförts för att motverka ras, skred,
översvämning och erosion.

•

Byggnad 34:a inom Strandgården, har kompletterats med
planbestämmelsen rivningsförbud och utökad lovplikt för fasadmaterial, fönster, ytterdörrar samt byte av takmaterial.

•

Kvarter 3 har kompletterats med planbestämmelse D- vård för att
möjliggöra ett omvårdnadsboende.

•

Kvarter 6 har kompletterats med plan bestämmelse S1- förskola.
forts .
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PLAN 2013.1118

§ 59 (forts).
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1.
•

Kvarter 7 har justerats så att området omfattas av kvartersmark med
planbestämmelse T- trafik istället för allmän plats mark- busstorg. Eområdet (transformatorstation) inom kvarterat har utgått då det
inryms i ändamålet T, trafik.

•

Byggrätten för byggnaden resecentrum , i spårområdets förlängning,
har minskats 3 meter i norr för att möjliggöra passage för fotgängare
under hela dygnet.

•

Den tredimensionella fastighetsindelningen har justerats så att hela
ytan i våning 1-4 har planbestämmelsen PC, parkering och
centrumändamål.

•

Vidareutveckling och komplettering med mindre textjusteringar.
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Sökande
Akten

PLAN 2014.4992

§ 60
Detaljplan för Gulin 1, Trossö. Begäran om planbesked.

Planarkitekt Helene Hilmersson föredrar ärendet.
Till äggsyrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar på två tilläggs-attsatser som lyder:

1. att ge uppdrag till förvaltningen att tydliggöra bevarandet av Södra
Magasinsbyggnaden, samt
2. att säkerställa att ändrade ägandeförhållanden inte negativt påverkar
bevarandet av södra Magasinet.
Magnus Larsson (C) yrkar på bifall till Björn Gustavssons (MP) två tilläggsattsatser.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till att-sats nr 1 samt avslag till
att-sats nr 2.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Björn Gustavssons (MP) två tilläggsattsatser och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt tilläggsyrkandet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således

1. att inleda planläggningsarbete för fastigheten Gulin 1
2. att detaljplanen bedöms vara antagen före den 31 augusti 2016,
3. att ge uppdrag till förvaltningen att tydliggöra bevarandet av Södra
Magasinsbyggnaden, samt
4. att säkerställa att ändrade ägandeförhållanden inte negativt påverkar
bevarandet av södra Magasinet.

forts.
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PLAN 2014.4992

§ 60 (forts).
Detaljplan för Gulin 1, Trossö. Begäran om planbesked.
Ärendet
En begäran om planbesked för planläggning av fastigheten Gulin 1 kom in
till miljö- och byggnadsnämnden den 23 december 2014. Gällande
detaljplan anger användningarna garage med bilservice samt
bensinstation. Syftet med begäran är att pröva möjligheten att uppföra
flerbostadshus med hyresrätter. Enligt ansökan planeras tre nya
byggnader om vardera fyra våningar samt vindsvåning. Ett nersänkt
våningsplan som upptar hela kvarteret Gulin är tänkt som bilgarage med
plats för 44 parkeringsplatser och utfart mot Spårgatan i söder.
Planområdet är beläget på norra Trossö och gränsar i norr till Skeppsbrokajen, i öster till Arvid Nilssons gata, i söder till Spårgatan och i väster till
Norra Smedjegatan. Planområdet omfattar cirka 1,8 ha. Gällande
detaljplan vann laga kraft 1988 och anger användningen garage med bilservice samt bensinstation. Samtliga byggnader omfattas av skyddsbestämmelsen särskild miljöhänsyn. Tillåten byggnadshöjd är två våningar.
Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Planområdet ingår i område av
riksintresse för kulturmiljövård.
Kvarteret innehåller en obemannad bensinstation i norr och i söder finns
bebyggelse i en till två våningar. Längs Norra Smedjegatan ligger
byggnader som tidigare inhyst garage och bilförsäljningshall som är ett
ombyggt 1800-talsmagasin samt en kontorsbyggnad från 1936.
Längs med Arvid Nilssons gata i öster finns två magasinsbyggnader från
1700-talet som har stort kulturhistoriskt värde. Magasinen är de enda som
finns kvar av den bebyggelse som tidigare var karaktäristisk för den gamla
Skeppsbron med magasin och packhus. Magasinen har utpekats som
kulturhistoriskt värdefulla vid ett flertal tillfällen som i inventeringen av
Trossö 1982 och i det av Karlskrona kommun antagna programmet
"Karlskrona: Trossö - råd och riktlinje för bebyggelse och miljö,
Byggnadsnämnden 1983". Magasinen framhävs också i den uppdatering
av 1982 års inventering som gjordes av länsmuseet på uppdrag av
byggnadsnämnden i mitten av 1990-talet.
forts.
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§ 60 (forts).
Detaljplan för Gulin 1, Trossö. Begäran om planbesked.
En byggnadsteknisk och antikvarisk statusbedömning av de två magasinen
har genomförts. Slutsatsen är att det norra magasinet är i så stort behov av
renovering att det skulle medföra orimligt stora kostnader att bevara
byggnaden till skillnad från det södra magasinet som bedöms som i stort
sett intakt och därmed kan och bör bevaras.
Ansökan om rivningslov för det norra magasinet samt bebyggelsen längs
Norra Smedjegatan i väster har inkommit och behandlas av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Kommande detaljplan bör innehålla skyddsbestämmelser, varsamhetsbestämmelser samt eventuellt utökad lovplikt
för den södra magasinsbyggnaden.
Den tidigare markanvändningen i form av bilverkstad/bilservice och den
nuvarande markanvändningen i form av en bensinstation innebär att
marken i området är förorenad . Miljöteknisk markundersökning och
sanering måste genomföras innan marken kan tas i anspråk för annat
ändamål.
Området är påverkat av buller från trafiken på Skeppsbrokajen vilket
behöver utredas tidigt i den kommande planprocessen. Det bedöms finnas
förutsättningar att utforma bostadslägenheter med tyst sida.
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Kommunledningsförvaltningen,
mark- och exploateringsavdelningen
Akten

PLAN 2010.298

§ 61
Del av Västra Nättraby 6:96, Villa Fehr. Avskrivning av planuppdrag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för del av Västra Nättraby 6:96 avbryts och avskrivs,
dnr 298/10.

Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-01-14 § 19 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del
av Västra Nättraby 6:96. Syftet med planen var att pröva möjligheten för
skola/förskola då det fanns ett utökat behov av lokaler för dessa
verksamheter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 februari 2015 § 40 att
ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m fl. Syftet är att möjliggöra för bostäder
för seniorer.
Med hänvisning till ändrade förutsättningar bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att uppdraget som gavs 2010-01-14 § 19 inte
längre är aktuellt utan istället ersätts av uppdraget som gavs den 12
februari 2015 § 40. Kommunledningsförvaltningens mark- och
exploateringsavdelning instämmer om att förutsättningarna är ändrade och
samtycker till att planuppdraget avskrivs.
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MHA 2014.4355.424

§ 62
Alnaryd 7:6, Tving. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.

Miljöinspektör Åsa Olofsson informerar om bakgrunden till policyn som
ligger till grund för ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna sökanden tillstånd till inrättande av en sluten tank med
ansluten vattentoalett eller vakuumtoalett för fastigheten Alnaryd 7:6, enligt
13 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

2. att för tillståndet gäller följande villkor enligt 16 kap 2 § miljöbalken och
med stöd av 2 kap 3 och 5 §§ och 9 kap 7 § miljöbalken,
3. 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
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
4. 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,

5. att den slutna tanken ska vara P-märkt, byggproduktcertifierad,
typgodkänd eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande,
6. att den slutna tanken ska installeras enligt tillverkarens/leverantörens
anvisningar. Om tanken helt eller delvis placeras under högsta
grundvattenyta ska den förankras i betongplatta eller berg ,

forts.
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§ 62 (forts).
Alnaryd 7:6, Tving. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
7. att skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd ska skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så
snart den färdigställts, samt
8. att anläggningen ska fortlöpande skötas och underhållas så att driftstörning och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.

Aren det
Fastighetsägaren har ansökt om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för att inrätta en sluten
tank (6 kubikmeter) på fastigheten Alnaryd 7:6. Enligt ansökan används
fastigheten för fritidsboende. Bad-, disk- och tvättvatten (BOT) avleds till en
befintlig avloppsanläggning på fastigheten .
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens policy för slutna tankar
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 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 samhällsbyggnadsnämnden bedömer att gemensamma avloppslösningar bör
komma till stånd .

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Förvaltningen gör bedömningen att förhållandena på platsen där avloppsanläggningen ska byggas är sådana att normal skyddsnivå, i enlighet med
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar
(NFS 2006:7) ska gälla för avloppsanläggningen.
forts.
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§ 62 (forts).
Alnaryd 7:6, Tving. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
Bedömningen grundar sig på avstånd till ytvatten och antalet bebyggda
fastigheter i området.
Den planerade avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens (1998:808)
krav avseende lokalisering, utformning och funktion.
Genom att avloppsvattnet från vattentoaletten ska avledas till en sluten
tank kommer inget utsläpp att ske på platsen; avloppsvattnet från toaletten
kommer istället att genomgå långt gående rening i kommunens reningsverk. På så sätt uppfylls kraven för normal (och hög) skyddsnivå för miljöoch hälsoskydd och näraliggande dricksvattenbrunnar skyddas. Om en
snålspolande vattentoalett eller vakuumtoalett 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 samhällsbyggnadsnämndens policy för slutna tankar ska
tillämpas kan tillstånd till en sluten tank på fastigheten Alnaryd 7:6 inte ges.
Allt avloppsvatten ska inte avledas till tanken och fastigheten bebos inte
permanent. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är dock
att policyn 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 Alnaryd 7:6.

Motivering till föreslagna villkor
För tillståndet bör föreskrivas villkor för att förebygga oacceptabel miljöpåverkan från anläggningen.
Endast avloppsvatten från toaletten i bostadshuset 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.
forts.
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§ 62 (forts).
Alnaryd 7:6, Tving. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
BOT-vatten innehåller betydligt mindre mängder föroreningar än avloppsvattnet från toaletten, och kan omhändertas på fastigheten utan risk för
oacceptabel miljöpåverkan.
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 miljö- och 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.
Ett skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd ska skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 eventuella pumpar, larm och filter samt att se till att tanken töms
när den är full.

Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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§ 63
Milasten 1:29, Kristianopel. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för
avloppsanläggning på fastigheten.

Miljöinspektör Åsa Olofsson informerar om bakgrunden till policyn som
ligger till grund för ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna sökanden tillstånd till inrättande av en sluten tank med
ansluten vattentoalett eller vakuumtoalett för fastigheten Milasten 1:29,
enligt 13 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ,
2. att för tillståndet gäller följande villkor enligt 16 kap 2 § miljöbalken och
med stöd av 2 kap 3 och 5 §§ och 9 kap 7 § miljöbalken,
3. 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
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
4. 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,

5. att den slutna tanken ska vara P-märkt, byggproduktcertifierad , typgodkänd eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande,
6. att den slutna tanken ska installeras enligt tillverkarens/leverantörens
anvisningar. Om tanken helt eller delvis placeras under högsta
grundvattenyta ska den förankras i betongplatta eller berg,
forts.
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§ 63 (forts).
Milasten 1:29, Kristianopel. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för
avloppsanläggning på fastigheten.
7. att skriftligt intyg om avloppsanläggningen har byggs i enlighet med
detta tillstånd ska skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så
snart den färdigställts, samt
8. att anläggningen ska fortlöpande skötas och underhållas så att
driftstörning och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.

Ärendet
Fastighetsägaren har ansökt om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för att inrätta en sluten
tank (3-4 kubikmeter) på fastigheten Milasten 1 :29. Enligt ansökan
används fastigheten för fritidsboende. Bar-, disk- och tvättvatten (BOT)
avleds till en befintlig avloppsanläggning på fastigheten.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens policy för slutna tankar
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 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 samhällsbyggnadsnämnden bedömer att gemensamma avloppslösningar bör
komma till stånd.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Förvaltningen 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 (cirka 250 meter).
forts.
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§ 63 (forts).
Milasten 1:29, Kristianopel. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för
avloppsanläggning på fastigheten.
Den planerade avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens (1998:808)
krav avseende lokalisering, utformning och funktion.
Genom att avloppsvattnet från vattentoaletten ska avledas till en sluten
tank kommer inget utsläpp att ske på platsen; avloppsvattnet från toaletten
kommer istället att genomgå långt gående rening i kommunens reningsverk. På så sätt uppfylls kraven för hög skyddsnivå för miljö- och
hälsoskydd. Om en snålspolande vattentoalett eller vakuumtoalett
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 samhällsbyggnadsnämndens policy för slutna tankar ska
tillämpas kan tillstånd till en sluten tank på fastigheten Milasten 1:29 inte
ges. Allt avloppsvatten ska inte avledas till tanken och fastigheten bebos
inte permanent. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är
dock att policyn 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 Milasten 1:29.
Motivering till föreslagna villkor
För tillståndet bör föreskrivas villkor för att förebygga oacceptabel miljöpåverkan från anläggningen.

Endast avloppsvatten från toaletten i bostadshuset 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-vatten innehåller betydligt mindre mängder föroreningar än avloppsvattnet från toaletten, och kan omhändertas på fastigheten utan risk för
oacceptabel miljöpåverkan.

forts .

Blad

37

vm

rTl KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

12 mars 2015

MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

MHA 2015.68.424

§ 63 (forts).
Milasten 1:29, Kristianopel. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för
avloppsanläggning på fastigheten.
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 miljö- och 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.
Ett skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd ska skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 eventuella pumpar, larm och filter samt att se till att tanken töms
när den är full.

Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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§64
Tjurkö 5:10, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.

Miljöinspektör Åsa Olofsson informerar om bakgrunden till policyn som
ligger till grund för ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna sökanden tillstånd till inrättande av en sluten tank med
ansluten vakuumtoalett för fastigheten Tjurkö 5: 10, enligt 13 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
2. att för tillståndet gäller följande villkor, enligt 16 kap 2 § miljöbalken och
med stöd av 2 kap 3 och 5 §§ och 9 kap 7 § miljöbalken,
3. 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
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
4. att till den slutna tanken får endast ledas av 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,
5. att den slutna tanken ska vara P-märkt, byggproduktcertifierad,
typgodkänd eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande,
6. att den slutna tanken ska installeras enligt tillverkarens/leverantörens
anvisningar. Om tanken helt eller delvis placeras under högsta grundvattenyta ska den förankras i betongplatta eller berg,
forts.
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§ 64 (forts).
Tjurkö 5:10, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
7. att skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggs i enlighet med
detta tillstånd ska skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så
snart den färdigställts, samt
8. att anläggningen ska fortlöpande skötas och underhållas så att driftstörning och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.

Ärendet
Fastighetsägaren har ansökt om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för att inrätta en sluten
tank med ansluten vakuumtoalett (toalettsystem Roslagen) på fastigheten
Tjurkö 5:10. Enligt ansökan används fastigheten för permanent boende.
Bad-, disk- och tvättvatten (BOT} ska avledas till en ny avloppsanläggning
som omfattas att tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(delbeslut den 29 januari 2015, § 206).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens policy för slutna tankar
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 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 samhällsbyggnadsnämnden bedömer att gemensamma avloppslösningar bör
komma till stånd.
forts.
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§ 64 (forts).
Tjurkö 5:10, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Förvaltningen 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 Tjurkö med
mycket berg och tunna jordtäcken.
Den planerade avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens (1998:808)
krav avseende lokalisering, utformning och funktion.
Genom att avloppsvattnet från vattentoaletten ska avledas till en sluten
tank kommer inget utsläpp att ske på platsen; avloppsvattnet från toaletten
kommer istället att genomgå långt gående rening i kommunens reningsverk. På så sätt uppfylls kraven för hög skyddsnivå för miljö- och
hälsoskydd. Eftersom en vakuumtoalett 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 samhällsbyggnadsnämndens policy för slutna tankar ska
tillämpas kan tillstånd till en sluten tank på fastigheten Tjurkö 5:10 inte ges.
Allt avloppsvatten ska inte avledas till tanken och fastigheten ligger inom
ett område där en gemensam avloppslösning bör komma till stånd. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är dock att policyn 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 Tjurkö 5:10.
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§ 64 (forts).
Tjurkö 5:10, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
Motivering till föreslagna villkor
För tillståndet bör föreskrivas villkor för att förebygga oacceptabel miljöpåverkan från anläggningen.
Endast avloppsvatten från toaletten i bostadshuset 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-vatten innehåller betydligt mindre mängder föroreningar än avloppsvattnet från toaletten , och kan omhändertas på fastigheten utan risk för
oacceptabel miljöpåverkan.
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 miljö- och 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.
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§ 64 (forts).
Tjurkö 5:10, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 §förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
Ett skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd ska skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 eventuella pumpar, larm och filter samt att se till att tanken töms
när den är full.

Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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§ 65
Allergikommittens verksamhet 2015.

Miljöinspektör Marie Karlsson föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommittens förslag till verksamhetsplan för 2015.

Ärendet
Allergikommittens mål är att arbeta förebyggande mot allergi och
överkänslighet genom att

• Förbättra förhållanden för allergiker eller överkänsliga så att de flesta
kan vistas i olika miljöer utan att få sjukdomssymtom.
• Verka för att bättre kunskaper och ökat medvetande ska ge större
tolerans och förståelse gentemot de som drabbats av allergier eller
annan överkänslighet.
• Förebygga att barn drabbas av allergi eller annan överkänslighet.
Förslag till Allergikommittens verksamhet under innevarande år omfattar
arbete med inriktning på Giftfri förskola och kemikalier i barns vardag,
fortsatt arbete inom projektet "Bra mat för alla", anordnande av föreläsning
för allergiombuden, bevakning av särskilda ämnesområden samt
kunskapsinhämtning och spridning av information.
Projekt

Barnens giftfria vardag
Våra barn utsätts för mängder av produkter, varor och material som är
tillverkade av farliga kemikalier samtidigt som barn är de som är mest
känsliga för påverkan under sin utveckling.
forts.
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§ 65 (forts).
Allergikommittens verksamhet 2015.
I Karlskrona kommuns budget för 2015 och plan för 2016-2017, vilken
antogs av kommunfullmäktige 11 december 2014 anges under rubriken
"Karlskrona som arbetsgivare och förebild" och underrubriken Ekologiskt
att ett mål är att "Insatser för att uppnå en giftfri vardag för barn och unga
ska öka". Vidare anges direktiv under samma rubrik om "kommunens
förskolor och skolor ska erbjuda barnen en giftfri miljö, därför krävs en
noggrann kartläggning av verksamheterna följt av tydliga miljömål. Vid
nyproduktion ska det byggas med material utan gifter och kommunen ska
sträva efter att öka andelen klimatsmart byggande i trä".
Om en satsning och samverkan inom området startas upp till exempel
genom bildande av en kommungemensam grupp som ska jobba med
insatser för att uppnå en giftfri vardag för barn och unga kommer
Allergikommitten att vilja delta i arbetet.
Bra mat för alla
"Bra mat för alla" är en satsning som har initierats och leds av Centrum för
allergiforskning vid Karolinska Institutet med stöd av ekonomiskt bidrag
från Vinnova. Projektarbetet kommer att fortgå med Allergikommittens
deltagande genom Evy Sareklint. Projektet är ett samarbete mellan aktörer
från forskning, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, näringsliv och yrkesoch patientföreningar. Målsättningen är att utarbeta en nationell sektorsövergripande innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan överkänslighet. Delområdet som berör kommunikations- och utbildningsplan
riktad mot till exempel skolor är det område som mest berör Allergikommittens arbete.
Allergikommitten kommer utöver projektet att skaffa sig en bild av
hanteringen av incidenter och rutiner inom specialkostområdet som en
uppföljning av Allergikommittens tidigare satsningar inom området säker
specialkosthantering.
Föreläsning
Till hösten 2015 planeras en föreläsning för allergiombuden där även något
praktiskt moment bör ingå, till exempel övning i att ge adrenalinpenna om
forts .
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§ 65 (forts).
Allergikommittens verksamhet 2015.

incident uppstår då stor osäkerhet verkar råda kring hur man ska agera i
praktiken.

Gäster
Till Allergikommittens möten under året kommer gäster att bjudas in .
Planerade gäster i nuläget är kommunalråd Magnus Larsson, miljöstrateg
Aida Zubic, folkhälsoplanerare Eva Dahlberg, barnallergologer, fastighetsägare med inriktning på rök- och djurfria lägenheter samt någon dietist från
kommun/landsting.
Bevakning
Allergikommitten kommer att fortsätta lyfta behovet av att en allergikonsulent inrättas. En allergikonsulent ger stöd och hjälp både till den
enskilda familjen, men också genom att medverka med insatser i
samhället. Ur samhälls- och folkhälsoperspektiv har allergikonsulenten en
viktig funktion med sina kunskaper och koppling till sjukvården och kan
delta och tillföra värdefull kunskap i Allergikommittens arbete. Att det inte
finns en allergikonsulent kan i förlängningen betyda fler sjukhusbesök,
ökade läkemedelskostnader och försämrad livskvalite för de som har
allergiska sjukdomar.
Allergikommitten bör följa utvecklingen inom folkhälsoområdet och
Folkhälsorådets verksamhet för att bevaka allergifrågor och insatser för
allergianpassning. En länsgemensam Folkhälsopolicy har arbetats fram
under 2014 av länets fem kommuner, landstinget, Region Blekinge samt
länsstyrelsen. Utifrån den ska lokala och regionala handlingsplaner tas
fram . Allergikommitten har tidigare lämnat förslag i arbetet med
kommunens folkhälsoplan gällande allergianpassning av kommunens
kontorsarbetsplatser. Kommunledningsförvaltningen i samarbete med
Allergikommitten har föreslagits genomföra insatser för allergianpassning.
Andra områden som kommer att bevakas särskilt under 2015 är tobak,
allergi i arbetslivet och rök- och djurfria lägenheter.
forts.
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Allergikommittens verksamhet 2015.
Övrigt
Information och uppdatering av material
Allergikommitten har efter valet fått två nya politiker och dessa kommer att
ges en introduktion om kommittens historiska och planerade arbete. En del
informationsmaterial behöver uppdateras, till exempel Allergiombudspärmen, hemsidan och informationsmaterial om kommittens arbete. Ett
informationsmaterial tas fram till ridskolorna för att minska riskerna med
indirekt spridning av hästallergen till exempelvis förskole- och skolmiljöer.
Samverkan
Samverkan kommer att fortsätta med Folkhälsorådet. Om det bildas en
kommungemensam grupp inom området Giftfri förskola och kemikalier i
barns vardag kommer samverkan ske med andra förvaltningar. Om en
allergikonsulenttjänst inrättas kommer samverkan att ske även med denna.
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BYGG 2015.176

§ 66
Gulin 1, Karlskrona. Ansökan om rivning av byggnad.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja rivningslov med hänvisning till att ansökan uppfyller kraven i
9 kap 34 § plan- och bygglagen, samt

2. att avgiften för rivningslovet är 21 360 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Ärendet
Ansökan gäller rivning av tre byggnader i kvarterat Gulin. Byggnaderna är
ett garage/bilförsäljningshall som är ett ombyggt 1800-talsmagasin, en
kontorsbyggnad från 1936 samt en magasinsbyggnad från 1700-talet.
Inom kvarteret finns två magasin från 1700-talet varav den norra nu ingår i
ansökan om rivning . Båda magasinen är i kommunens kulturmiljöprogram
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. Det södra magasinet bevaras i sin
helhet.
Fastigheten omfattas av detaljplan S442. Samtliga byggnader omfattas av
skyddsbestämmelsen q - särskild miljöhänsyn. Endast magasinsbyggnaderna är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla.
Under 2014 genomfördes en byggnadsteknisk och antikvarisk utredning av
1700-tals magasinen. Den byggnadstekniska rapporten visar att det norra
av de två magasinen är i så dåligt skick att endast två av ytterväggarna
kan bevaras. Omfattande angrepp av äkta hussvamp och knäckt vindsbjälklag är ytterligare bevis för byggnadens dåliga skick. Kostnaden för att
säkerställa den norra byggnaden uppskattas till 3,3 miljoner kronor .. Det
södra magasinet bedöms vara i byggnadstekniskt gott skick där endast
yttre panel och taktäckning behöver åtgärdas för ett bevarande. Kostnad
för bevarande för det södra magasinet uppskattas till 1,3 miljoner kronor.
forts.
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§ 66 (forts).
Gulin 1, Karlskrona. Ansökan om rivning av byggnad.
Den antikvariska utredningen stödjer Länsstyrelsens och nämndens
tidigare ställningstagande att magasinsbyggnaderna är av stort
kulturhistoriskt värde. Det huvidsakliga kulturhistoriska värdet för
magasinen är att de står som symboler för den bebyggelse som tidigare
präglade området. Kvarteren invid gamla Skeppsbron har från stadens
grundläggning varit bebyggda med magasin och packhus, uppförda i
omedelbar anslutning till vattnet. Magasinen är de sista kvarvarande
byggnader, som på sin ursprungliga plats, vittnar om det tidiga Karlskronas
handelshamn.
Magasinens kulturhistoriska värden består även i deras ålderdomliga
byggnadsteknik som berättar att hamnkvarteren hade stora ekonomibyggnader uppförda i lokal timringsteknik.
Ansökan om planbesked för fastigheten har lämnats till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden den 23 december 2014.
Tidigare ärende
Ansökan om rivning för all bebyggelse inom kvarteret utom de som
betjänar bensinstationen har tidigare behandlats av miljö- och
byggnadsnämnden.
Ansökan behandlades av miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde
den 7 juni 2004, § 256. Nämnden gjorde bedömningen att det var av vikt
att magasinsbyggnaderna 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. Vidare beslutades om anstånd
med avgörandet av rivningslovansökan till dess att planarbetet avslutats, i
enlighet med 8 kap 23 § ÅPBL. Någon ändring av detaljplanen kom dock
aldrig till stånd .
Fråga om att förklara magasinen för byggnadsminne väcktes hos
länsstyrelsen av Föreningen Gamla Karlskrona den 20 november 2006.
forts.
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§ 66 (forts).
Gulin 1, Karlskrona. Ansökan om rivning av byggnad.
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 bestämmelser i kulturminneslagen. Kommunen inkom den 15
december 2011 till länsstyrelsen med en bidragansökan för att finansiera
flytten. Ansökan avslogs på grund av att länsstyrelsen inte hade tillräckliga
medel att tillgå.
Länsstyrelsen avslog ansökan om byggnadsminnesförklaring den
24 september 2012. Med hänvisning till bristen på ekonomiska resurser.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 april
2013, § 110 att avslå ansökan om rivningslov gällande de två magasinsbyggnaderna med hänvisning till ÄPBL 8 kap 16 § punkt 3. Nämnden
beslutade även att bevilja rivningslov gällande garage/bilförsäljningshall
och kontorsbyggnad.
Fastighetsägaren överklagade miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Såväl Länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen avslog överklagan.
Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövning. Byggnaderna
förklarades därmed bevarandevärda på grund av sina historiska och
kulturhistoriska värden.

Motiv till beslut
Den antikvariska och byggnadstekniska undersökningen visar att det norra
magasinet är i ett sämre skick än vad tidigare har antagits. De underlag
som användes för att neka rivningslov gjordes 2008.
Den omfattande renovering som krävs för att bevara det norra magasinet
innebär så stora ingrepp att mycket av de kulturhistoriska värdena, som
ligger i byggnadstekniken, förstörs .
forts.
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§ 66 (forts).
Gulin 1, Karlskrona. Ansökan om rivning av byggnad.
En ny byggnad med samma utseende som idag anser miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden inte på ett tillfredsställande sätt säkerställer de
kulturhistoriska värdena för området.
Av planbestämmelserna framgår att "Ny bebyggelse skall utformas med
särskild hänsyn till omgivningens egenart". De ingrepp som krävs för att
bevara det norra magasinet är att jämställa med att helt bygga om det.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att planens skyddsbestämmelse om särskild miljöhänsyn inte kan jämställas med
rivningsförbud eller krav att en ny byggnad ska ha samma utformning.
Genom att det södra magasinet bevaras, säkerställs värdet av platsen som
ett minne av den tidigare handelshamnen. Tillsammans med att ny
bebyggelse utformas med anknytning och hänsyn till platsen kan
berättelsen om Karlskronas äldre historia förtydligas och bevaras.
Den sammanvägda bedömningen av det norra magasinets skick och de
kulturhistoriska värdena är att det saknas förutsättningar för att kunna
bevara det norra magasinet och bibehålla kulturvärdena.

Upplysningar
Åtgärd en för inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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
Antikvarisk dokumentation av det norra magasinet ska redovisas vid
tekniskt samråd som grund för startbesked .
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§ 66 (forts).
Gulin 1, Karlskrona. Ansökan om rivning av byggnad.
Innan startbesked kan lämnas ska anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt
10 kap miljöbalken inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. På
området har föroreningar påträffats i marken och byggnaderna. Före
rivningsarbetet påbörjas måste det utredas i vilken utsträckning marken
och byggnaderna är förorenade, vilka risker för människors hälsa och
miljön planerade rivningsarbeten och framtida markanvändning kan
innebära samt vilka försiktighetsmått och åtgärder som behövs.
Länsstyrelsens beslut om arkeologisk förundersökning bör sökas då det
inom kvarteret förväntas finnas arkeologiska lämningar.
Faktura för rivningslovet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2014.3621

§67
Hasslö 5:47, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i
en våning med inredd vind 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 förhandsbesked är 7 459 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett en bostadshus i en
våning med inredd vind i ett område på Hasslö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Fastighetens tredje skifte avses att styckas
av och bilda en ny fastighet med en storlek på 4 260 kvm.
Prövningsgrund
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.

forts.

Blad

53

i'fi KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

12 mars 2015

MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2014.3621

§ 67 (forts).
Hasslö 5:47, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

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.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den
17 februari 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag .
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
plan- och bygglagens 9 kap 39 §.
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§ 67 (forts).
Hasslö 5:47, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

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 omfattas av strandskydd varför en strandskyddsdispens måste
finnas innan byggstart. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning gör en separat prövning om strandskyddsdispens enligt vad som
sägs i 7 kap miljöbalken.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Blad

55

WM~ KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

12mars2015

MILJO- OCH SAMHALLSBYGGNADSNAMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Berörda grannar
E.ON Elnät i Sverige AB
Ska nova
Post- och Inrikes Tidningar
Akten

BYGG 2014.4885

§ 68
Hasslö 10:59, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 7 459 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning på Hasslö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Prövningsgrund
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.
forts .
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§ 68 (forts).
Hasslö 10:59, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

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.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den
23 februari 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
plan- och bygglagens 9 kap 39 §.

forts.
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§ 68 (forts).
Hasslö 10:59, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
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 §.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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12 mars 2015

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

t. 69
Ovriga frågor/Information

Upphävande av policy för slutna tankar
Carl-Göran Svensson (M) ger förslag på att förvaltningen tar fram ett
beslutsförslag om att eventuellt upphäva policyn eller skriva om policyn
som rör ärende nr 14, 15, 16 på dagens nämndsmöte avseende slutna
tankar.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag om
eventuellt upphävande eller skriva om policyn som rör slutna tankar.

Läsplattor med SIM-kort
Eva Röder (FP) tar upp frågan om HP-plattor som inte fungerar och att
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förtroendevalda ska ha SIM-kort
i läsplattorna.
Mats Mattiasson (SD) lyfter även frågan om SIM-kort samt tillgången till
handlingarna.
Förvaltningen får i uppdrag att till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
möte i april ta fram ett förslag till åtgärd .
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§ 70
Utbildning. Plan- och byggverksamhet.
Utbildning som rör planverksamheten påbörjas efter nämndens möte.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

MALM 2015.989.440

§ 71
Remiss angående ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun.
Yrkande
Katarina Möller (S) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att
ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

Ärendet
25 februari 2015 inkom en remiss från drift- och serviceförvaltningen
angående förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Karlskrona kommun. De tillägg som gjorts i förslaget jämfört med
dagens gällande lokala ordningsföreskrifter är gulmarkerade.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har även i ett tidigt skede
av arbetet med revideringen av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
fått möjlighet att lämna synpunkter och även deltagit i ett möte
angående detta.
En synpunkt som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat i
ett tidigt skede är att det införs förbud att bada hundar på kommunala
badplatser. Detta eftersom det brukar förekomma klagomål på detta
under sommaren. En annan synpunkt var att ordet musik läggs till
under rubriken "Högtalarutsändning" 12 §. Dessa synpunkter har
beaktats av drift- och serviceförvaltningen och finns nu med i aktuellt
förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter.
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
9 april 2015.
§ 76

Begäran om projektmedel för upprättande av Kulturmiljöprogram. Utgår.

§ 77

Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.

§ 78

Planlista. Prioritering av planarbete.

§ 79

Svar på motion angående avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller,
solfångare eller solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad.

§ 80

Avstyckning av Aspö 4:126.

§ 81

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 82

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän.

§ 83

Meddelanden, skrivelser och rapporter.

§ 84

Kurser och konferenser.

§ 85

Detaljplan för del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona 4:3, Kilströms kaj.
Begäran om planbesked.

§ 86

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

§ 87

Remiss. Ändring Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun.

§ 88

Yttrande gällande ABB AB, High Voltage Cables prövotidsredovisning
om slutgiltiga villkor för utsläppen av restgaser från värmebehandling av
kabel vid bolagets anläggning på Verkö.

§ 89

Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av ny mark för bostadsändamål.

§ 90

Truseryd 1:16 och Truseryd 4:1. Åtgärdsföreläggande avseende ovårdad
tomt.

§ 91

Övriga frågor/Information.

§ 92

Utbildning. Byggverksamhet. Utgår.
________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 9 april 2015 klockan 08.30 – 12.05
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M)

Ledamöter

Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M), kl 09.15-12.05
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD), jäv § 77
Stefan Lundin (FP), jäv § 77
Björn Gustavsson (FP)

Ersättare

Åsa Malmén (M), kl 08.30-09.25
Peter Bergquist (S)
Mats Ekberg (S)
Eva Röder (FP), kl 11.25-11.35 § 77

Närvarande ersättare

Eva Öhman (S)
Åsa Malmén (M), kl 09.25-12.05
Anna Stridsjö (M), kl 08.30-10.50
Sven Borén (C)
Eva Röder (FP), kl 11.35-12.05
Tommy Olsson (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Tf miljöchef
Utvecklingschef

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Anders Klar
Tina Tidhammar

Övriga

-----

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Malin Klintin

Justerade paragrafer

§§ 76 - 92
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Sign

Sign
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Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Malin Klintin

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 14 april 2015
intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare
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Akten

DIA 2015.1649

§ 76
Begäran om projektmedel för upprättande av Kulturmiljöprogram.
Ärendet utgår och ska ingå i Karlskrona kommuns budgetprocess.
________
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.1814

§ 77
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) yrkar att i taxa 200.60-1, stryks taket på 100 000 kronor
per fastighetsbolag.

Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Björn Nurhadis
(SD) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda förvaltningens
förslag röstar JA och den som vill biträda Björn Nurhadis (SD) yrkande
röstar NEJ.
Följande röstar JA: Susanne Johansson (S), Katarina Möller (S),
Morgan Mattsson (S), Peter Bergqvist (S), Mats Ekberg (S),
Eva Röder (FP) och Magnus Larsson (C).
Följande röstar NEJ: Björn Nurhadi (SD).
Följande AVSTÅR: Carl-Göran Svensson (M), Malin Klintin (M),
Thomas Nilsson (M) och Björn Gustavsson (MP).
Sju röstar JA, en röstar NEJ och fyra AVSTÅR.
forts.
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§ 77 (forts).
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer således att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxebilaga två enligt förslaget.

Jäv
Stefan Lundin (FP) och Robert Andersson (SD) anmäler jäv och deltar inte
i föredragning och beslut i ärendet.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över
miljöbalkstaxan. Den senaste revideringen av miljöbalkstaxan fastställdes
av kommunfullmäktige 24 november 2011.
Aktuell revidering avser avgifter för bostadstillsyn och föranleds av att
fastighetsägarna upplevt den gällande taxan som orättvis. Därför har ett
förslag utarbetats i samarbete med fastighetsägarföreningen och har
följande innebörd.
Varje lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett tak på
10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 kronor som
högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag.
Förslaget innebär en minskning av budgeterade intäkter för år 2014 och
ger på helårsbasis minskade intäkter motsvarande cirka 500 000 kronor.
Taxebilaga två ändras avseende punkterna 200.60-1 - - 200.60-7 som
ersätts med ny lydelse enligt följande:
forts.
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§ 77 (forts).
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.

Nu gällande taxa
200.60-1

-

U

200.60-2

-

U

200.60-3

-

U

200.60-4

-

U

200.60-5

6

U

200.60-6
200.60-7

6
6

U
U

Boende
Bostäder med mer än 500 lägenheter
inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men
högst 500 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men
högst 200 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom
samma bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter, folkhögskola med boende.
Camping/stuganläggning.
Övrigt tillfälligt boende.

15
12

10

8
10
8
8

Förslag till ny taxa
200.60-1

-

U

200.60-2

6

U

200.60-3
200.60-4

6
6

U
U

Boende
Bostadshus med mer än
10 lägenheter.

Hotell, kursgård med
övernattningsmöjligheter,
folkhögskola med boende.
Camping/stuganläggning.
Övrigt tillfälligt boende.

________

Sign

Sign

Sign

100 kr/lgh och år med ett
tak på 10 000 kronor per
fastighet samt ett tak på
100 000 kronor per
fastighetsbolag.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 78
Planlista. Prioritering av planarbete.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Yrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar på att utbildningsinsatser läggs på
prioriterade planer för nämndens förtroendevalda.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att godkänna upprättad planlista den 9 april 2015 samt
2. att utbildningsinsatser läggs på prioriterade planer för nämndens
förtroendevalda.

Handlingar: förteckning över pågående planer, bilaga A.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

8

Sammanträdesdatum

9 april 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2014.2290
KS 2014.245.206

§ 79
Svar på motion angående avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare eller solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Bygglovchef Kristina Stark föredrar ärendet.
Yrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bifaller motionen i sin
helhet.
Björn Nurhadi (SD) yrkar för egen del anta en ändring av riktlinjerna för
solpaneler d.v.s. att bygglovsbefrielsen omfattar solenergianläggningar
som upptar max halva takfallet och placeras längs med takfallet (takets
lutning) samt att placeringen sker med hänsyn till det blänk som kommer
ifrån anläggningen så att det inte riskerar att störa trafik eller grannar.
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Björn Nurhadis (SD) ändringsyrkande
mot Björn Gustavssons (MP) bifallsyrkande i sin helhet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
Björn Gustavssons (MP) bifallsyrkande i sin helhet röstar JA och den som
vill biträda Björn Nurhadis (SD) ändringsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Carl-Göran Svensson (M), Thomas Nilsson (M),
Björn Gustavsson (MP) samt Magnus Larsson (C).
.
forts.
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§ 79 (forts).
Svar på motion angående avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare eller solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Följande röstar NEJ: Malin Klintin (M), Björn Nurhadi (SD) och
Robert Andersson (SD).
Följande AVSTÅR: Susanne Johansson (S), Katarina Möller (S),
Morgan Mattsson (S), Stefan Lundin (FP), Peter Bergqvist (S) och
Mats Ekberg (S).
Fyra röstar JA, tre röstar NEJ och sex AVSTÅR enligt Björn Gustavssons
(MP) förslag.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot
Björn Gustavssons (MP) bifallsyrkande i sin helhet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda förvaltningens
förslag röstar JA och den som vill biträda Björn Gustavssons bifallsyrkande
i sin helhet röstar NEJ.
Följande röstar JA: Susanne Johansson (S), Carl-Göran Svensson (M),
Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S), Malin Klintin (M),
Thomas Nilsson (M), Robert Andersson (SD), Stefan Lundin (FP),
Peter Bergqvist (S), Mats Ekberg (S) samt Magnus Larsson (C).
Följande röstar NEJ: Björn Gustavsson (MP).
Följande AVSTÅR: Björn Nurhadi (SD).
11 röstar JA, en röstar NEJ och en AVSTÅR enligt förvaltningens förslag.
Björn Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yttrande.
forts.
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§ 79 (forts).
Svar på motion angående avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare eller solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således för egen del
att anta en ändring av riktlinjerna för solpaneler, det vill säga, att
bygglovsbefrielsen omfattar solenergianläggningar som upptar max halva
takfallet och placeras längs med takfallet (takets lutning).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer således att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i övrigt avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.

Ärendet
En motion till kommunfullmäktige har inlämnats av Börje Dovstad, FP, i
rubricerat ärende. I motionen föreslår folkpartiet i Karlskrona:
•

Att bygglovplikten avskaffas för anläggningar som producerar
solenergi.

•

Att rabatter införs på bygglovsavgifter för dem som vid ny-, om- och
tillbyggnad investerar i solceller, solfångare eller solpaneler.

•

Att de nya reglerna ska gälla såväl privatpersoner som juridiska
personer.

•

Att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utifrån gällande
lagstiftning utarbeta förslag till ny/reviderad bygglovtaxa för
solceller, solfångare och solpaneler enligt folkpartiets förslag ovan.
forts.
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§ 79 (forts).
Svar på motion angående avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare eller solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Yttrande
Intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat under senare år
vilket är positivt. I plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är bygglovspliktiga.
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt men
bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en byggnad eller
sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov kan också krävas
om anläggningen placeras på en byggnad inom detaljplanelagt område,
om åtgärden innebär en väsentlig fasadändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL).
Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar, placerade på
stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte omfattas av
bygglovsplikt.
Om kommunen vill ändra eller ställa andra krav på bygglovplikten än vad
som anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom detaljplanebestämmelser. Kommunen har dock möjlighet att förtydliga hur man tolkar
begrepp som ”väsentlig fasadändring” m.m. Detta har också gjorts i miljöoch byggnadsnämndens antagna policy för solpaneler från 2010. Policyn
innehåller följande riktlinjer.
1. För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare
bygglovsbefriade.
2. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, bygglovsbefrielse
för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
under förutsättning att:
•

byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö,
till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om
förvanskning,

•

solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är
större än åtta kvm,

•

solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.
forts.
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§ 79 (forts).
Svar på motion angående avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare eller solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra
solenergianläggningar på byggnader utan lov. Genom de nya reglerna har
det bland annat blivit möjligt att utan lov eller anmälan uppföra två takkupor
som omfattar högst halva takfallet. Om en solenergianläggning utförs i
takfallets lutning bör därför ytan kunna utökas till att omfatta max halva
takfallet utan att lovplikt inträder. För större anläggningar eller sådana som
inte placeras i takfallets lutning, bedöms det lämpligt att behålla bygglovsplikten. Detta i syfte att bidra till en god bebyggd miljö och kunna bistå
sökanden med rådgivning kring utformning och placering. Förutom denna
justering bedöms riktlinjerna i gällande policy fortfarande vara aktuella.
Med ovanstående förändring i riktlinjerna kommer flertalet solenergianläggningar på en- och tvåfamiljshus att bli bygglovsbefriade. Någon
avgift kommer därmed inte heller att tas ut. I de fall där lovplikt inträder kan
nämnas att avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning idag är cirka
2 300 – 5 000 kronor. I ärenden där solenergianläggning uppförs i
samband med ny- och ombyggnation tas ingen separat avgift ut för
anläggningen. Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden årligen
rörande solenergianläggningar vilket innebär att intäkterna ligger på cirka
20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka kostnader
för bland annat ritningsgranskning, administration och utfärdande av lov,
start- och slutbesked m.m. Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket medför att avskaffanden eller sänkningar av
avgifter måste kompenseras i budgetram. Förvaltningen gör redan idag
hårda prioriteringar i verksamheten med hänsyn till ekonomiska och
personella resurser. Med hänsyn till dessa förhållanden rekommenderas
inte en sänkning av avgiften i nuläget. En helhetsöversyn av plan- och
bygglovtaxan planeras dock ske under 2015, med inarbetning i budget
2016.
_________
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Lantmäteriet
Akten

DIA 2015.621

§ 80
Avstyckning från Aspö 4:126.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avstyrka föreslagen avstyckning, samt översända yttrandet till
Lantmäteriet såsom sitt eget.

Ärendet
Yttrande i samråd från Lantmäteriet avseende avstyckning från rubricerad
fastighet.
Bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
avstyckningen är olämplig då den strider mot både kommunens strategiska
planering genom fördjupning av översiktsplanen för skärgården samt då
den strider mot gällande detaljplan.
I kommunens översiktsplan liksom i det övriga strategiska arbetet med
skärgårdsutvecklingen är ett ökat antal tillgängliga gästbäddar en viktig
fråga. Kommunen anstränger sig för att underlätta för turister och
besökande att besöka och övernatta i vår skärgård. Syftet med den
ansökta avstyckningen är att försälja tre uthyrningsstugor till privatpersoner
i en bostadsrättsförening. Detta gör att tillgängligheten till stugorna för
besökande minskar, då tillgänglighetsgraden helt styrs av ägaren till
stugan.
Nu gällande detaljplan anger användningen (N), som i friluftsområde, med
ett tydligt syfte att säkerställa ett fungerande vandrarhem. Syftet med avstyckningen är att möjliggöra en försäljning av en del av fastigheten, och
därmed kraftigt begränsa vandrarhemmets tillgänglighet till de rum som
finns på den sålda fastigheten. Detta bedöms strida mot planens syfte.
forts.
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§ 80 (forts).
Avstyckning från Aspö 4:126.
Vidare kan konstateras att huvuddelen av den i planen avsatta parkeringsytan kommer att tillhöra den avstyckade delen, och ursprungsfastigheten
kommer endast ha ett fåtal parkeringar kvar. Ursprungsfastigheten har
även kvarvarande byggrätter för ytterligare uthyrningsrum som ännu inte är
byggda. Den föreslagna avstyckningen bedöms göra dessa byggrätter
mycket svåranvända, då den avsatta parkeringsytan inte är tillräcklig. Det
kommer inte heller att finnas andra ytor lämpliga att nyttja som parkering
på fastigheten. Även brandskyddsfrågorna mellan de ännu icke byggda
stugorna och de stugor som avses säljas som bostadsrättsförening skulle
påtagligt försvåra uppförandet och nyttjandet av de oanvända
byggrätterna. Detta bedöms försvåra användningen av stamfastigheten
som vandrarhem.
Sammantaget bedöms den föreslagna avstyckningen medföra att den
kvarvarande stamfastigheten inte blir lämplig för sitt ändamål. Därmed
bedöms avstyckningen också strida mot detaljplanens syfte.
________
Upplysningar
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige.
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§ 81
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________
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§ 82
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
tjänstemän.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________

Förteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 83
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-02-23. Avser
avgift för tillsyn av enskild avloppsanläggning på fastigheten
Långemåla 1:34 i Karlskrona kommun.
2. Förvaltningsrätten i Växjö. Beslut 2015-02-23. Mål nr 308-15. Avser
beslut om bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900); fråga om
avvisning.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-11. Strandskyddsdispens
för anläggande av väg på fastigheten Lyckeby 3:25 i Karlskrona
kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-23. Tillstånd till transport
av farligt avfall och övrigt avfall för Ramdala Entreprenad AB, att gälla
till den 23 februari 2020.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-24. Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet
Kungshuset på fastigheten Dahlberg 3 och 4 i Karlskrona kommun.
6. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-02-24. Anmälan
om samråd för avverkning av träd på fastigheten Kronärtskockan 4,
Karlskrona kommun.
7. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-02-27.
Föreläggande enligt miljöbalken avseende fastigheten Uttorp 1:90,
Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-24. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut avseende buller från ABB:s anläggning
på Verkö, Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-26. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Färmanstorp 4:1 i
Karlskrona kommun.
forts.
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§ 83 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
10. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Slutligt beslut 2015-02-27.
Avser tillsyn av uppläggning av muddermassor på fastigheten Torsnäs
9:43, Karlskrona kommun; nu fråga om prövning av förenings
klagorätt.
11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-26. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten
Hasslö 8:58 i Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-03. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av en komplementbyggnad på fastigheten Tjurkö 2:14 i
Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-05. Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet båtsmanskasernen på Stumholmen 2:14, Karlskrona kommun.
14. Kommunfullmäktige 12 februari 2015 § 26. Svar på medborgarförslag
om vinterförvaring av fritidsbåtar på en del av markytan i oljehamnen.
15. Kommunfullmäktige 12 februari 2015 § 37. Ändrad tidplan för
verksamhets- och ekonomistyrning.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-23. Tillsyn angående
markavvattning från området Hålan i Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-05. Anmälan om vattenverksamhet för muddring i hamnbassäng på fastigheten Skärva 1 i
Karlskrona kommun.
18. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2015-03-04.
Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd på fastigheten Uttorp
1:41 i Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-05. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Aspö 1:70 i
Karlskrona kommun.
forts.
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§ 83 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-02-26. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten
Hasslö 8:58 i Karlskrona kommun.
21. Kommunstyrelsen 3 mars 2015 § 68. Säkerhetsbokslut – Trygghet och
säkerhet.
22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-10. Bidrag till
kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet
Rådman Lunds gård på fastigheten Klerck 26, Karlskrona kommun.
23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-10. Bidrag till
kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet
Kruthuset på Ljungskär på fastigheten Karlskrona 2:12, Karlskrona
kommun.
24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-11. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut angående buller från värmepump,
fastigheten Lösen 3:13 i Karlskrona kommun.
25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-13. Samråd enligt 6 kap
4 § miljöbalken (1998:808) angående ansökan om tillstånd för
Karlskrona stadsmarina i Karlskrona kommun.
26. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-03-16. Avser
bygglovsavgift för fastigheten Borgmästaren 27, Karlskrona kommun.
27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-16. Strandskyddsdispens
för uppförande av transformatorstation på fastigheten Gunnetorp 1:4 i
Karlskrona kommun.
28. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-03-17. Avser
dispens från hämtning av hushållssopor på fastigheten Fäjö 1:75,
Karlskrona kommun.
29. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-19. Bidrag till kulturmiljöprogram för Trossö, Björkholmen och övriga delar av Karlskrona som
ingår i världsarvet, Karlskrona kommun.
30. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-19. Gällande ändring av
byggnadsminnet MTB-hallen, fastigheten Karlskrona 4:17, Karlskrona
kommun.
________
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§ 84
Kurser och konferenser
Inga anmälningar.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

PLAN 2015.1657

§ 85
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona 4:3, Kilströms kaj.
Begäran om planbesked.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbete för del av Karlskrona 2:1, Kilströms kaj,
samt
2. att detaljplanen bedöms vara antagen före den 30 augusti 2016.

Ärendet
En begäran om planbesked för planläggning för del av Karlskrona 2:1 och
Karlskrona 4:3, Kilströms kaj, inkom till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden den 20 mars 2015. Syftet med begäran är att
möjliggöra för bostäder och service. Planområdet ligger på Björkholmen,
strax söder om Saltöbron. Området omges i norr av vägen
Björkholmskajen, i öster och söder av vägen Kilströmskajen och i väster av
Saltö sund. På fastigheten finns idag en asfaltsbelagd parkeringsyta samt
en gräsbevuxen yta.
Gällande detaljplaner vann laga kraft 1915 respektive 1960 och anger
användningen allmän plats, park, för den norra delen av planområdet samt
vattenområde för den södra delen av planområdet. Fastigheten ägs av
Karlskrona kommun.
Wingårdhs arkitekter och SBU Svensk Bostadsutveckling AB har upprättat
ett förslag med bostäder och service. Planförslaget innehåller cirka 50
antal lägenheter som föreslås upplåtas som bostadsrätter.
forts.
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§ 85 (forts).
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona 4:3, Kilströms kaj.
Begäran om planbesked.
Planområdets närhet till Björkholmskajen innebär att området är påverkat
av trafikbuller. Genom att förse bullerutsatta fönster med ljudisolerande
burspråk samt genom inglasning a balkonger klaras gällande riktvärden.
Inför planbeskedet har Karlskrona kommun låtit utföra en geoteknisk
undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Marken
inom planområdet består till stora delar av fyllnadsmassor som innehåller
markföroreningar. Planområdet kommer att behöva saneras innan området
kan bebyggas med bostäder.
I översiktsplanen 2030 anges att bland annat Björkholmen kan förtätas
genom så kallad infillprojekt. Förslaget innebär en förtätning i redan
befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande samt
nyttjande av befintlig infrastruktur.
_________
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Sökanden, rek mb
Akten

MHA 2015.1448.424

§ 86
Bussevik 1:13. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna sökanden tillstånd till inrättande av en sluten tank med
ansluten toalett för fastigheten Bussevik 1:13, enligt 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
2. att för tillståndet gäller följande villkor, enligt 16 kap 2 § miljöbalken och
med stöd av 2 kap 3 och 5 §§ och 9 kap 7 § miljöbalken,
3. 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
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
4. 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,
5. att den slutna tanken ska vara P-märkt, byggproduktcertifierad, typgodkänd eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande,
6. att den slutna tanken ska installeras enligt tillverkarens/leverantörens
anvisningar. Om tanken helt eller delvis placeras under högsta grundvattenyta ska den förankras i betongplatta eller berg,
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MHA 2015.1448.424
§ 86 (forts).
Bussevik 1:13. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
7. att avloppsanläggningen ska utformas så att avståndet mellan uppställningsplatsen för kommunens slamsugningsfordon och anslutningspunkten för fordonets sugslang inte överstiger 20 meter. Om avståndet
mellan uppställningsplatsen och slamavskiljaren överstiger 20 meter ska
anläggningen förses med förlängningsslang eller förlängningsrör enligt
specifikationer i bilaga,
8. att skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd och ska skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
så snart den färdigställts, samt
9. att anläggningen ska fortlöpande skötas och underhållas så att driftstörning och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.

Ärendet
Fastighetsägaren har ansökt om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för att inrätta en sluten tank
med ansluten snålspolande toalett (max 0,5 liter per spolning) på
fastigheten Bussevik 1:13. Enligt ansökan används fastigheten för
fritidsboende. Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) avleds till en befintlig
avloppsanläggning på fastigheten.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens policy för slutna tankar
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 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 BDT) ska ledas till den slutna
tanken,
fastigheten ska bebos permanent,
fastigheten får inte ligga inom ett område där miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bedömer att gemensamma
avloppslösningar bör komma till stånd.
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§ 86 (forts).
Bussevik 1:13. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Förvaltningen 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 samt de geohydrologiska förutsättningarna i området
med mycket berg och tunna jordtäcken.
Den planerade avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens (1998:808)
krav avseende lokalisering, utformning och funktion. Genom avloppsvattnet från toaletten ska avledas till en sluten tank kommer inget utsläpp
att ske på platsen; avloppsvattnet från toaletten kommer istället att
genomgå långt gående rening i kommunens avloppsreningsverk. På så
sätt uppfylls kraven för hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd. Eftersom
en 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 samhällsbyggnadsnämndens policy för slutna tankar ska
tillämpas kan tillstånd till en sluten tank på fastigheten Bussevik 1:13 inte
ges. Allt avloppsvatten ska inte avledas till tanken och fastigheten bebos
inte permanent. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är
dock att policyn 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 Bussevik 1:13.
Motivering till föreslagna villkor
För tillståndet bör föreskrivas villkor för att förebygga oacceptabel miljöpåverkan från anläggningen.
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§ 86 (forts).
Bussevik 1:13. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
Endast avloppsvatten från toaletten i bostadshuset får avledas till den
slutna tanken. Att avleda även BDT-vatten till tanken skulle innebära att
den fylls mycket snabbt, vilket skulle medföra att den behöver tömmas
flera gånger per år. BDT-vattnet innehåller betydligt mindre mängder
föroreningar än avloppsvattnet från toaletten, och kan omhändertas på
fastigheten i befintlig avloppsanläggning.
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 miljö- och 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.
Enligt 4.11 § föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun får
avståndet mellan uppställningsplatsen för slamsugningsfordon och en
sluten tank inte överstiga 20 meter vid nyanläggning. Enligt situationsplan
som bifogats ansökan uppgår avståndet till cirka 60 meter. Åtgärder måste
därför vidtas för att bestämmelserna ska uppfyllas. Lämpliga åtgärder kan
vara att åtgärda vägen fram till fastigheten så att den uppfyller kraven i
3.5 § föreskriften och/eller att förse avloppsanläggningen med
förlängningsslang eller förlängningsrör.
forts.
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Sign
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MHA 2015.1448.424

§ 86 (forts).
Bussevik 1:13. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning på
fastigheten.
Ett skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med
detta tillstånd ska skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så
snart den färdigställts. Genom intyget dokumenteras vilket 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 framförallt om att
kontrollera eventuella pumpar, larm och filter samt att se till att tanken töms
när den är full.
________

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Drift- och serviceförvaltningen
Akten

MALM 2015.989.440

§ 87
Remiss. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun.
Miljöinspektör Jennie Saleskog föredrar ärendet.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M), Malin Klintin (M), Thomas Nilsson (M),
Susanne Johansson (S), Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S),
Peter Bergqvist (S), Mats Ekberg (S), Magnus Larsson (C) och
Stefan Lundin (FP) yrkar att drift- och servicenämnden omarbetar förslaget
och skickar det på ny remissrunda, att uppdatera språkbruk och kartor så
att de blir mer tillgängliga för allmänheten samt att säkerställa
tillgängligheten för ridning och cykling i Bastasjö-området.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran
Svensson (M), Malin Klintin (M), Thomas Nilsson (M),
Susanne Johansson (S), Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S),
Peter Bergqvist (S), Mats Ekberg (S), Magnus Larsson (C) och
Stefan Lundin (FP) nya förslagsyrkande och finner att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt det nya förslagsyrkandet.
Bilaga 01.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att drift- och servicenämnden omarbetar förslaget och skickar det på ny
remissrunda,
2. att uppdatera språkbruk och kartor så att de blir mer tillgängliga för
allmänheten, samt
3. att säkerställa tillgängligheten för ridning och cykling i Bastasjöområdet.
forts.
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MALM 2015.989.440

§ 87 (forts).
Remiss. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun.
Ärendet
25 februari 2015 inkom en remiss från drift- och serviceförvaltningen
angående förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Karlskrona kommun. De tillägg som gjorts i förslaget jämfört med dagens
gällande lokala ordningsföreskrifter är gulmarkerade. Bilagor till förslag till
lokala ordningsföreskrifter har inkommit mellan 4 mars – 12 mars 2015.
Enligt uppgift från drift- och serviceförvaltningen utgår bilaga 4.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har även i ett tidigt skede av
arbetet med revideringen av Allmänna lokala ordningsföreskrifter fått
möjlighet att lämna synpunkter och även deltagit i ett möte angående
detta.
En synpunkt som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat i ett
tidigt skede är att det införs förbud att bada hundar på kommunala
badplatser. Detta eftersom det brukar förekomma klagomål på detta under
sommaren. En annan synpunkt var att ordet musik läggs till under rubriken
”Högtalarutsändning” 12 §. Dessa synpunkter har beaktats av drift- och
serviceförvaltningen och finns nu med i aktuellt förslag till Allmänna lokala
föreskrifter.
________
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Sammanträdesprotokoll

Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

MMM 2012.1276.427

§ 88
Yttrande gällande ABB AB, High Voltage Cables
prövotidsredovisning om slutgiltiga villkor förutsläppen av restgaser
från värmebehandling av kabel vid bolagets anläggning på Verkö.
Miljöinspektör Eric Torkelsson föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna följande synpunkter,
2. att de VOC-haltiga restgasernas påverkan på människors hälsa och
miljön är bristfällit utrett och redovisat i prövotidsredovisningen,
3. att prövotidsredovisningen som inlämnats saknar tidsplan för hur
reduktionsarbetet av peroxidhalten i råvaran ska fortskrida,
4. att klagomål gällande lukt från anläggningen har inkommit till samt
övrigt,
5. att kommunledningsförvaltningen har meddelat att Karlskrona kommun
i egenskap av ägare till fastigheten Verkö 3:1 m fl inte har något att erinra
mot bolagets prövotidsredovisning.

Ärendet
ABB AB, High Voltage Cables, nedan benämnt bolaget, har inkommit till
Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen med en prövotidsredovisning
om slutliga villkor för utsläppen av restgaser från värmebehandling av
kabel vid bolagets anläggning på Verkö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som tillsynsmyndighet givits tillfälle att lämna synpunkter
med anledning av prövotidsredovisningen.
forts.
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MMM 2012.1276.427

§ 88 (forts).
Yttrande gällande ABB AB, High Voltage Cables
prövotidsredovisning om slutgiltiga villkor förutsläppen av restgaser
från värmebehandling av kabel vid bolagets anläggning på Verkö.
Genom deldom den 16 november 2012 lämnade Mark- och miljödomstolen
bolaget tillstånd enligt miljöbalken till befintlig samt utökad verksamhet vid
anläggningen för tillverkning av högspänningskabel på Verkö, fastigheten
Verkö 3:27. Tillståndet omfattar en årlig produktion om 120 000 ton kabel.
Frågan om slutliga villkor för utsläpp av VOC (flyktiga organiska ämnen) till
luft sköts i deldomen upp under en prövotid, varvid två utredningsvillkor
med följande formulering meddelades:
U1. Bolaget ska utreda möjligheterna att minska peroxidhalten i råvaran
samt minska värmebehandlingstiden och redovisa hur lång detta kan
drivas, vilka utsläppsminskningar det innebär lokalt på Verkö och totalt
under kabelns livslängd samt en tidsplan för reduktionsarbetet.
U2. Bolaget ska fortsätta försöken med kondensatfällor vid
värmebehandlingsgrytor på minst en värmebehandlingsgryta under en
sammanlagd driftperiod på minst sex månader. Redovisningen ska omfatta
reningsgrad, kostnader för installation, drift och destruktion, energiåtgång
samt beräkning av möjlig utsläppsminskning och kostnad per kg avskild
restgas. Framtagen rådata ska bifogas utredningen.
ABB AB, High Voltage Cables yrkande till Mark- och miljödomstolen
Bolaget yrkar genom ombud att Mark- och miljödomstolen avslutar
prövotiden utan att föreskriva några ytterligare slutgiltiga villkor.
Man redovisar bland annat att bolaget inte har rådighet överperoxidhalten i
råmaterialet för tillverkning av PEX-kabel, och att man därmed inte kan
förbinda sig till att endast använda material med en viss peroxidhalt. Man
finner inte heller något skäl till att föreskriva om en minskning av värmebehandlingstiden i ett slutgiltigt villkor, eftersom en minskning av värmebehandlingstiden inte leder till en minskning av det totala utsläppet av
VOC.
forts.
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Sign

Sign
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§ 88 (forts).
Yttrande gällande ABB AB, High Voltage Cables
prövotidsredovisning om slutgiltiga villkor förutsläppen av restgaser
från värmebehandling av kabel vid bolagets anläggning på Verkö.
Bolaget har därtill utrett möjligheterna till rening av utsläppt luft genom
kondensatfällor och har därvid funnit att endast en mycket begränsad
utsläppsminskning är möjlig samtidigt som reningskostnaderna är mycket
höga.
Slutligen anser bolaget att frågan om möjligheter att minska utsläpp av
restgaser från verksamhet är slutligt utredd och att det inte föreligger skäl
att föreskriva om några ytterligare slutliga villkor för verksamheten. Bolaget
avser dock att även i framtiden bevaka teknikutveckling inom området och
att utvärdera möjligheterna till att minska utläppen inom ramen för bolagets
löpande miljöarbete.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Av hänsynsreglerna i 2 kap 2 § miljöbalken (1998:808) framgår att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa eller miljön
mot skada eller olägenhet.
I prövotidsredovisningen beskrivs sammanfattat de huvudsakliga VOCföreningar som förekommer i restgaserna. Det är endast för alfametylstyren det framgår dess effekter på miljön och då i synnerhet att det
klassas som giftigt för vattenlevande organismer. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det är relevant att utreda restgasernas påverkan på människors hälsa och miljön innan behovet av ett
slutgiltigt villkor kan avgöras.
Enligt villkoret U1 ska en tidsplan för reduktionsarbetet av peroxidhalten i
råvaran redovisas i prövotidsredovisningen. Tidsplanen saknas i prövotidsredovisningen.
forts.
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Sign

Sign
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§ 88 (forts).
Yttrande gällande ABB AB, High Voltage Cables
prövotidsredovisning om slutgiltiga villkor förutsläppen av restgaser
från värmebehandling av kabel vid bolagets anläggning på Verkö.
I prövotidsredovisningen redovisas att under prövotiden har inga
olägenheter uppkommit på grund av utsläpp av luktande ämnen och inga
åtgärder har således behövt vidtas. Fortsättningsvis redovisas även att
inga klagomål på lukt har framförts till bolaget under prövotiden. Klagomål
på lukt från anläggningen har inkommit till tillsynsmyndigheten den 4 mars
2015. Klagomålet har ännu inte blivit handlagt.
________
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Sökanden
Akten

MALM 2014.2609

§ 89
Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av nya mark för
bostadsändamål.
Yrkande
Magnus Larsson (C) yrkar på AU-besök den 30 april 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
att göra AU besök på platsen den 30 april 2015.

Ärendet
Ansökan avser uppförande av ny komplementbyggnad samt ianspråktagande av mark för bostadsändamål i syfte att stycka av och bilda en
fastighet för bostadsändamål.
Tockatorp 16:35 är en bebyggd fastighet för militärt ändamål och har en
areal som inte medger att någon yta utöver den, där byggnaden är uppförd
kan ianspråktas. Byggnaden om cirka 50 kvm ägdes och nyttjades av
försvarsmakten fram till andra hälften av 1980-talet då den såldes till en
privatperson. Användningsområdet har under försvarsmaktens regi varierat
och byggnaden har tidigare använts bland annat som telefonicentral och
senare som förråd. Enligt uppgift från sökanden är platsen och byggnaden
sedan andra hälften av 80-talet ianspråktagen för bostadsändamål. Någon
egentlig trädgårdstomt har inte kunnat tillskapas men området omkring den
lilla fastigheten har röjts något från vegetation och gräsmatta har anlagts
under de senaste åren. En upptrampad promenadstig löper mycket nära
och förbi byggnaden ner mot stranden.
Något bygglov eller dispens från strandskyddet för den ändrade
användningen föreligger inte.
forts.

Sign

Sign
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MALM 2014.2609

§ 89 (forts).
Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av nya mark för
bostadsändamål.
Grund för beslutet
I miljöbalken (MB) 7 kap 13 § framgår att strandskydd gäller vid havet och
vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtarter på land och i vatten.
Enligt förbuden i 15 § får inte, inom strandskyddsområde nya byggnader
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller
anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar allmänheten att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Ej heller får
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader,
anläggningar eller anordningar genomföras eller åtgärder som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § om det
finns särskilda skäl.
I 7 kap 18 c § framgår de särskilda skäl som får beaktas vid prövning av
dispens.
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandslinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgning inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
forts.
Sign

Sign

Sign

36

Sammanträdesdatum

9 april 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll
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§ 89 (forts).
Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av nya mark för
bostadsändamål.
Endast de skäl som finns uppräknade ovan får beaktas vid prövningen.
Vid tidpunkten för den ändrade användningen (1980-talet) gällde
strandskydd enligt naturvårdslagen NVL (1964:822). Av NVL 16 § framgår
att det inom område som omfattas av strandskydd, byggnader eller
byggnaders användning inte får ändras för att tillgodose väsentligen ändra
ändamål. Mark får inte tas i anspråk på ett sådant sätt att allmänheten
hindras eller avhålls från att beträda område där den annars kunnat färdas
fritt.
Bedömning
Markområdet utanför den bebyggda fastigheten Tockatorp 16:45 är delvis
privatiserad då en hemfridszon uppstår vid nuvarande användning som
bostad. Det är sannolikt att under de perioder försvarsmakten använt
byggnaden för övningar och, eller som bemannad telegrafstation var
allmänhetens tillträde till platsen kring byggnaden och den lilla avstyckade
fastigheten begränsad. Det framgår dock att någon avspärrning eller andra
fysiska hinder på omgivande fastighet inte funnits under 70- och 80-talen.
Byggnadens användning som förråd bedöms inte heller utgjort något
hinder för allmänheten att färdas fritt utanför den bebyggda fastigheten. En
upptrampad promenadstig löper mycket nära bostadshuset förbi ned mot
stranden, vilket tyder på att allemansrätten också nyttjas.
Den ändrade användningen från militärt förråd till privat bostad bedöms
vara en sådan ändring som omfattas av förbud såväl i nu gällande
lagstiftning som i den tidigare gällande formuleringen i NVL. För att det
särskilda skäl som finns formulerat i 7 kap 18 c § p1 skall kunna åberopas
krävs att ianspråktagandet skett lagligen.
forts.
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§ 89 (forts).
Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av nya mark för
bostadsändamål.
Bedömning görs därför att något särskilt skäl inte föreligger och att dispens
för ianspråktagande av mark eller byggnad för bostadsändamål så väl som
uppförande av nya byggnader inte kan lämnas.
_________
Upplysningar
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av
kommunfullmäktige.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign

Sign

Sign

Blad

38

Sammanträdesdatum

9 april 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 91
Övriga frågor/Information
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 7 maj.
Nämndens möte flyttas från den 7 maj till den 6 maj på grund av att
kommunens budgetmöte infaller den 7 maj.
Lokal kommer att bli kommunstyrelsens sessionssal och mötet är
förlängt till klockan 15.00 på grund av utbildning i byggverksamheten.

Hasslö 5:255, Hasslö. Tillsyn inom strandskyddat område.
Susanne Johansson (S) undrar hur det har gått med rubricerat
ärende.
Svar kommer avläggas vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
möte i maj.

Klagomål Verkö
Katarina Möller (S) vill att en dialog ska ske med klaganden vad
gäller lukten på Verkö. En återkoppling önskas.

Tjurkö, nedskräpning.
Eva Öhman (S) undrar hur det har gått med nedskräpningsärendet
på Tjurkö.
Svar kommer avläggas vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
möte i maj.

_________
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§ 92
Utbildning. Byggverksamhet.
Utbildning som rör byggverksamheten utgår och ska genomföras på
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 6 maj 2015.
_________
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
11 juni 2015

§ 123

Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra en
uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen Stadsliv Karlskrona
2004

§ 124

Revidering av delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 125

Tillsynsplan 2015 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning med tidsåtgång per tillsynsobjekt

§ 126

Redovisning av ”Skolprojektet” – Tillsyn av städning och ventilation

§ 127

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 128

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 129

Anmälningsärenden

§ 130

Kurser och konferenser

§ 131

Detaljplan för Berggren 10 m fl, Karlskrona kommun

§ 132

Detaljplan för Mineralen 1 m fl, Torskors, Karlskrona kommun

§ 133

Hasslö 5:255. Anmälan om skrotupplag vid fastigheten

§ 134

Hasslö 5:255. Tillsyn inom strandskyddat område

§ 135

Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av ny tomtplats för
bostadsändamål

§ 136

Viökvarn 1:22, Rödeby. Ansökan om uppehåll i sophämtning

§ 137

Verköhamnen. Yttrande över prövotidsutredning med förslag till slutliga
villkor för buller

§ 138

Djäknemåla 1:47, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus
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§ 139

Hasslö 4:229. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

§ 140

Karlskrona 3:19. Bygglov för om- och tillbyggnad av ishockeyarena med
tillhörande entré

§ 141

Lösen 1:38. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 142

Ytterön 1:46. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt
avstyckning av fastighet

§ 143

Övrigt

§ 144

Utbildning. Miljöverksamhet
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 11 juni 2015 klockan 08.30 – 12.15
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M)

Ledamöter

Eric Dahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S), kl 09.35-12.15
Malin Klintin (M)
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (FP)

Ersättare

Peter Bergquist (S), kl 08.30-09.35
Tommy Olsson (KD), kl 08.55-12.15

Närvarande ersättare

Peter Bergquist (S), kl 09.35-12.15
Jeanette Pettersson (S)
Eva Öhman (S)
Mats Mattiasson (SD)
Sven Borén (C)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Utvecklingschef
Planarkitekt
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Naturvårdshandläggare
Miljöinspektör

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Magnus Lindoffsson, jäv § 137
Tina Tidhammar
Sandra Högberg
Marie Karlsson
Justyna Wajda-Koseda
Malin Sjöstedt
Åsa Olofsson

Övriga

---------

Sekreterare

Marie-Louise Bescher
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Utses att justera

Björn Nurhadi

Justerade paragrafer

§§ 123 - 144

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Björn Nurhadi

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 17 juni 2015
intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.2050
KS 2015.173.209

§ 123
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen
Stadsliv Karlskrona 2004
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen ”Stadsliv
Karlskrona 2004”. Förslagsställaren skriver att det har passerat drygt
10 år sedan analysen gjordes och att det vore intressant att se hur
denna analys har använts och vad analysen har bidragit med. Utifrån
värderingens resultat anser förslagsställaren att det kan finna skäl
och anledning till att göra en ny stadsanalys.
Karlskrona kommun har vidareutvecklat tankarna i Stadsliv 2004 och
tillsammans med en handelsutredning och en trafikstrategi gjort en
ny utredning tillsammans med Gehl arkitekter, Strategi Karlskrona,
färdigställd 2008. Strategi Karlskrona har inarbetats i översiktsplan
Karlskrona 2030 som kommunfullmäktige antog 2010 och fungerar
som ett väl fungerande underlag för planering, byggande och stadsmiljöåtgärder.
Som ett direkt resultat av dessa strategiska dokument har fortsatta
projekteringar och genomförandeåtgärder vidtagits i olika etapper. Vi
har sett ombyggnad och upprustning av t. ex. Hoglands park,
Parkgatan, Stortorget, Ristorgsbacken, Borgmästaregatan,
Rådmansplan och Fisktorget.
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DIA 2015.2050
KS 2015.173.209

§ 123 (forts).
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalusen
Stadsliv Karlskrona 2004
Åtgärder som har gjorts möjliga genom ett mycket bra samarbete och
samfinansiering med fastighetsägare i staden. De goda resultaten
har bidragit till utnämningar genom arkitekturpris 2010 utdelat av
Sveriges Arkitekter och pris för den fotvänliga staden 2011 av
Fotgängarnas förening.
För närvarande pågår ytterligare etapper i denna stadsmiljöutveckling i Hoglands park samt på Landbrogatan och västra
Ronnebygatan. Program och policys för stadens möblering, markbeläggningar, uteserveringar, belysning och skyltning har dessutom
tagits fram vilka tillämpas på detaljnivå.
Kommunen arbetar aktivt tillsammans med fastighetsägare m. fl. för
att prioritera och genomföra ytterligare förbättringar under de
kommande åren med syfte att stärka stadens attraktionskraft för
upplevelser och trivsel. Kvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska
värden lyfts fram och nya mötesplatser skapas i stadsmiljön. En ny
handelsutredning som uppdatering av den tidigare är under
framtagande.
Karlskrona kommun anser att utredningen Strategi Karlskrona från
2008, med grund i bl.a. Stadsliv 2004, är väl fungerande som
strategidokument. Någon ny stadsanalys anses inte nödvändig då
strategin är långsiktigt formulerad och fortfarande känns aktuell. I
projekteringsfas sker ställningstagande utifrån rådande förhållanden
och i samverkan med ingående parter med utgångspunkt från den
övergripande strategin.
_________
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Ledningsgruppen
Akten

DIA 2015.2398

§ 124
Revidering av delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljöchef Magnus Lindoffsson föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ändra delegationsordning så att punkterna 10.3.1, 10.3.2, 10.7.1,
10.8.1 och 10.8.2 enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
skrivelse den 25 maj 2015.

Ärendet
Dåvarande miljö- och byggnadsnämnden antog i mars 2012 en ny
delegationsordning. Nämnden föreslås nu besluta om ändringar av
delegationens omfattning. Nämnden föreslås också delegera nya typer av
beslut.
Enligt nu gällande delegationsordning kan kommunekologen besluta i
•

ärenden om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för
vattenskyddsområde,

•

tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller
områden som omfattas av skydd enligt 7 kapitlet miljöbalken och

•

tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8 och 12
kapitlen miljöbalken.

Miljöinspektörer saknar denna delegation.
2014 kom förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Den gäller
parallellt med Statens naturvårdsverks föreskrifter (1997:2) om spridning
av kemiska bekämpningsmedel till dess nya föreskrifter från naturvårdsverket ersatt tidigare föreskrifter.
forts.
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DIA 2015.2398

§ 124 (forts).
Revidering av delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Enligt nu gällande delegationsordning kan miljöinspektörer besluta i
•

ärenden om tillstånd att sprida bekämpningsmedel och

•

tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter (1997:2) om spridning av
kemiska bekämpningsmedel, men inte enligt förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel.
För följande ärendetyper finns det ingen delegaton och de måste tas upp i
nämnden för beslut:
•

Undantag (tillstånd eller dispens) från vattenskyddsföreskrifter som
länsstyrelsen meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden.

•

Anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde som
länsstyrelsen överlåtit på kommunen.

•

Dispens från föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket som
Jordbruksverket har meddelat med stöd av 12 kapitlet miljöbalken.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Att ärenden måste tas upp i nämnden medför förlängda handläggningstider och merarbete för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Förslaget innebär en utökning av delegationen i syfte att förkorta handläggningstiden för enklare ärenden samt för rutinmässiga ärenden där det
är brådskande att meddela beslut.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att en längre
gående delegation i ärenden, som tidigare nämnts i andra och tredje
stycket, skulle innebära förbättringar och effektiviseringar för sökanden,
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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DIA 2015.2398

§ 124 (forts).
Revidering av delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Detta kan ske utan att demokratiaspakterna åsidosätts om den utökade
delegationen endast omfattar ärenden som gäller detaljfrågor. Ärenden av
större vikt bör även i fortsättningen tas upp i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och inte omfattas av delegation.
_________
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Ledningsgruppen
Akten

DIA 2015.2496

§ 125
Tillsynsplan 2015 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning med tidsåtgång per tillsynsobjekt
Miljöchef Magnus Lindoffsson föredrar ärendet.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD), Mats Mattiasson (SD) och Robert Andersson (SD)
yrkar på återremiss, då behovet av tillsyn för att nå den lagstadgade
tillsynen inte framgår.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda förvaltningens
förslag röstar ja, den som vill biträda återremissen röstar nej.
Följande röstar JA: Susanne Johansson (S), Carl-Göran Svensson (M),
Eric Dahlqvist (S), Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S), Ann-Charlotte
Yvemark (S), Malin Klintin (M), Stefan Lundin (FP) Björn Gustavsson (MP),
Tommy Olsson (KD) och Magnus Larsson (C).
Följande röstar NEJ: Björn Nurhadi (SD) och Robert Andersson (SD).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med 11 JA-röster och
2 NEJ-röster enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Björn Nurhadi (SD) och Robert Andersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
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DIA 2015.2496

§ 125 (forts).
Tillsynsplan 2015 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning med tidsåtgång per tillsynsobjekt

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
att fastställa tillsynsplan 2015, med beräknad tidsåtgång enligt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2 juni 2015.

Ärendet
Under hösten/vintern 2014/2015 har arbete pågått med att ta fram
resursbehov (beräknad antal arbetstimmar) samt ge en översiktlig
prioritering av tillsynsärendetyper för att nå fastställd budget.
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en mer komplett
tillsynsplan för 2016. Bland annat genomförs en behovsutredning av extern
konsult. Detta underlag kommer att ligga till grund för tillsynsplanen och de
prioriteringar i verksamheten som behöver tydliggöras för nästa år med
inriktning för nästkommande två år.
_________
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§ 126
Redovisning av ”Skolprojektet” – Tillsyn av städning och ventilation
Miljöinspektörer Marie Karlsson informerar om deltagandet i Folkhälsomyndighetens nationella projekt 2014-2015.
Enligt Folkhälsomyndigheten uppfyller inomhusmiljön inte alltid de regler
och rekommendationer som finns.
Varför kommunen vill delta i projektet är:
•

Ett nationellt projekt

•

Larm om smutsiga toaletter

•

Allergier och astma ökar

•

Neddragning av städning

•

Nya allmänna råd om städning, ventilation m.m. från Folkhälsomyndigheten

•

Tillsyn på skolor ej utförd på länge

Inspektion har skett på 45 av 46 skolor i kommunen, där kontroll skett av
städning, ventilation, egenkontroll och tobakstillsyn.

Informationen tas till dagens protokoll.
________
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§ 127
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________
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§ 128
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
tjänstemän
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________

Förteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 129
Anmälningsärenden
1. Cirkulär 15:14. Sveriges Kommuner och Landsting 2015-04-16.
Vårproposition och vårändringsbudgeten för år 2015.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-03-17. Gällande inredning a
våtrum och toalett för rörelsehindrade på byggnadsminnet Skärva herrgård, fastigheten Skärva 1:6, Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-20. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sjuhalla 1:60 i Karlskrona
kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-17. Strandskyddsdispens
för ändring av byggnad på fastigheten Aspö 4:305 i Karlskrona
kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-16. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om tillsynsavgift, fastigheten
Allatorp 5:1 i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-20. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hasslö 1:243 i
Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-20. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens föreläggande om undanröjande av bl.a.
stenpir på fastigheten Möcklö 7:3 i Karlskrona kommun.
8. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2015-04-22.
Avser dispens från hämtning av hushållssopor på fastigheten Fäjö 1:75
i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-23. Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av skorsten på Tyska
Bryggaregården, fastigheten Tyska Bryggaregården 6, Karlskrona
kommun.
10. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-04-28. Avser
tillsynsavgift för Nadis frisörsalong i Karlskrona.
forts.
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§ 129 (forts).
Anmälningsärenden
11. Länsstyrelsen Blekinge län. Mailskrivelse 2015-05-04. Avser beslut
angående vattenverksamhet i samband med avveckling av
vidkraftverken vid Yttre Stengrund.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-28. Överklagande av miljöoch samhällsbyggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten på fastigheten Åbyholm 1:141 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-28. Överklagande av miljöoch samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Fridlevstad 3:34 i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-04-29. Överklagande av miljö
och samhällsbyggnadsnämndens föreläggande om att ta bort
terassdäck och byggnad på fastigheten Tjurkö 8:6 i Karlskrona
kommun.
15. Kommunfullmäktige 23 april 2015 § 52. Svar på medborgarförslag om
att göra en kommunövergripande kartering över lämpliga byggnader
och platser för solenergi.
16. Kommunfullmäktige 23 april 2015 § 73. Resultatreglering och
överförande av investeringsmedel 2014.
17. Kommunfullmäktige 23 april 2015 § 74. Redovisning av obesvarade
motioner och medborgarförslag.
18. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Dom 2015-05-11. Tillsyn
inom strandskyddsområde på fastigheten Gräbbegården 1:5 i
Karlskrona kommun.
19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-05-12. Byte av virke på
byggnadsminnet Hokvinden, fastigheten 4:17, Karlskrona kommun.
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-05-11. Anmälan om vattenverksamhet samt strandskyddsdispens för utfyllnad av strandlinje,
anläggning av flytbrygga samt flytt av uppdragningsramp på
fastigheten Verkö 3:41 i Karlskrona kommun.
21. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2015-05-11.
Bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Torstäva 10:2 i Karlskrona
kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
________
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Kurser och konferenser
Inga anmälningar.

________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesprotokoll

Blad

17

Sammanträdesdatum

11 juni 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Akten

PLAN 2014.3896

§ 131
Detaljplan för Berggren 10 m.fl., Karlskrona kommun
Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet.
Ändringsyrkande
Susanne Johansson (S), Eric Dahlqvist (S), Katarina Möller (S),
Morgan Mattsson (S), Ann-Charlotte Yvemark (S), Magnus Larsson
(C) och Stefan Lundin (FP) yrkar på ändring av benämningen att
bensinstation ersätts med drivmedelsstation.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till majoritetens ändringsförslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Susanne Johansson (S),
Eric Dahlqvist (S), Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S),
Ann-Charlotte Yvemark (S), Magnus Larsson (C), Stefan Lundin (FP)
och Björn Gustavssons (MP) ändringsyrkande och finner att miljöoch samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att låta förslag till detaljplan för Berggren 10 m. fl. bli föremål för
samråd,
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan, samt
3. att benämningen bensinstation ersätts med drivmedelsstation.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 november
2014 § 220 att inleda planläggningsarbete för Berggren 10 m.fl.
Planområdet ligger på Bryggarebergets västra sida och omges av
Blåportsgatan i väster och vägen Kärleksstigen i söder. I norr och
öster avgränsas planområdet av naturmark.
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PLAN 2014.3896

§ 131 (forts).
Detaljplan för Berggren 10 m.fl., Karlskrona kommun
I samband med utvecklingen av Pottholmen kommer bl. a. en bensinstation behöva flyttas från Järnvägstorget. En lämplig plats för
ersättningslokaliering har bedömts vara en del av grusytan söder om
Bryggareberget, invid inslaget till ett bergrum som nu är taget ur
bruk.
Platsen ligger väl exponerat från Österleden och i ett bra trafikläge,
samtidigt som miljön bedöms vara tålig för en stationsetablering. Det
finns inga störningskänsliga verksamheter i närheten, och eventuella
risker i förhållande till hantering av farliga ämnen bedöms
hanterbara.
Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för en bensinstation
i den norra delen av planområdet samt att utöka byggrätten norrut för
tryckeriet inom den egna fastigheten. Detaljplanen bedöms ha ett litet
allmänt intresse och handläggs med enkelt planförfarande. Ett
genomförande av planen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

19

Sammanträdesdatum

11 juni 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Akten

PLAN 2014.2293

§ 132
Detaljplan för Mineralen 1 m.fl., Torskors, Karlskrona kommun.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta
detaljplanen för Mineralen 1 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län,
daterad oktober 2014, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.

Ärendet
Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Mineralen 1 i
Torskors. Planens huvudsakliga syfte är att tillskapa en utökning av
användningsbestämmelserna att förutom kontor och teknisk anläggning
som gäller idag även omfatta småindustri med en byggnadsarea på 40 %
av fastighetsarean. Föreslagna ändring ger Baga Water Technology AB
möjlighet att bygga till och anpassa verksamheten för att bättre passa
deras behov.
________
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Sammanträdesprotokoll

Växjö Tingsrätt
Akten

MMM 2011.2979

§ 133
Hasslö 5:255. Anmälan om skrotupplag vid fastigheten
Miljöinspektör Justyna Wajda-Koseda föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med stöd av miljöbalkens 26 kap 1 och 14 §§ ansöka om utdömande
av vite och att vitesbeloppet jämkas till 15 000 kronor hos tingsrätt.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förelägga arrendatorn
att mot vite ställa i ordning fastigheten Hasslö 5.225. Föreläggandet
innebar att rättelsen skulle vara genomförd senast två månader efter
beslutet delgavs arrendatorn. Beslutet vann laga kraft den 8 december
2014 och rättelsen skulle därmed vara genomförd senast den 8 februari
2015.
Den 10 april 2015 fick arrendatorn muntligt besked om att inspektion skulle
hållas på platsen den 13 april 2015. Besök på plats genomfördes den 13
april 2015, varvid konstaterades att hälften av området är iordningsställt.
Grund för beslut
I miljöbalkens 26 kap 1 § framgår att syftet med balken ska säkerställas
genom tillsyn. För detta ändamål skall myndigheten på eget initiativ eller
vid anmälan, kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter,
domar, och andra beslut som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten skall också vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma
rättelse.
Enligt 26 kap 9 § ska tillsynsmyndigheten förelägga om vite om så krävs.
Enligt 26 kap 14 § kan beslut om förelägganden eller förbud förenas med
vite.
forts.
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MMM 2011.2979

§ 133 (forts).
Hasslö 5:255. Anmälan om skrotupplag vid fastigheten
Bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att föreläggande
inte följts i sin helhet, vitesbeloppet bör dock jämkas och sättas ned till
15 000 kronor då del av föreläggande följts.
_________
Upplysningar
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av
kommunfullmäktige.
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Växjö Tingsrätt
Akten

MALM 2013.3167

§ 134
Hasslö 5:255. Tillsyn inom strandskyddat område
Naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med stöd av miljöbalkens 26 kap 1 och 14 §§ ansökan hos tingsrätten
om utdömande av vite samt att föreslå att vitesbeloppet jämkas till
25 000 kronor.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förelägga arrendatorn
att vid vite undanröja den byggnad som uppförts, den husvagn som stod
varaktigt uppställd, de trädgårdsmöbler och blomkrukor arrendatorn
placerat ut samt det plan som uppförts inom strandskyddat område på
kommunens mark utan erforderliga dispenser och tillstånd. Föreläggandet
innebar att rättelsen skulle vara genomförd senast två månader efter
beslutet delgavs arrendatorn. Beslutet vann laga kraft den 29 december
2014 och rättelsen skulle därmed vara genomförd senast den 8 februari
2015.
Den 10 april 2015 fick arrendatorn muntligt besked om att inspektion skulle
hållas på platsen den 13 april 2015. Besök på plats genomfördes den
13 april 2015, varvid konstaterades att den byggnad som skulle undanröjas
fortfarande stod kvar, i övrigt hade rättelse vidtagits.
Punkterna 2 och 5 i föreläggandet har genomförts (husvagnen är flyttad,
trädgårdsmöbler och dekorationsbelysning är borttagen). Punkterna 3 och
4 återstår således.
forts.
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MALM 2013.3167

§ 134 (forts).
Hasslö 5:255. Tillsyn inom strandskyddat område
I miljöbalkens 26 kap 1 § framgår att syftet med balken ska säkerställas
med tillsyn. För detta ändamål ska myndigheten, på eget initiativ eller vid
anmälan kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, samt föreskrifter, domar
och andra beslut som meddelas med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten
ska också vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma rättelse. Enligt
miljöbalkens 26 kap 14 § får förelägganden förenas med vite.
Bedömning
Nämndens föreläggande om rättelse har inte följts i sin helhet inom den
angivna tiden, bedömning görs dock att vitesbeloppet bör jämkas och
sättas ned till 25 000 kronor då del av föreläggande följts.
_________
Upplysningar
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige.
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Sökanden
Akten

MALM 2014.2609

§ 135
Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av ny tomtplats för
bostadsändamål
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja ansökan med stöd av MB 7 kap 15 § punkt 1, 5 och 6 med
följande villkor,
2. att tomtplatsavgränsning gäller enligt kartbilaga A, samt
3. att staket skall uppföras enligt markering B på kartbilaga A.

Ärendet
Ansökan avser uppförande av ny komplementbyggnad samt ianspråktagande av mark för bostadsändamål i syfte att stycka av och bilda en
fastighet för bostadsändamål.
Tockatorp 16:35 är en bebyggd fastighet. Byggnaden uppfördes
ursprungligen för militärt ändamål och fastigheten är i det närmaste
begränsad till den yta som byggnaden upptar på marken. Byggnaden om
cirka 50 kvm ägdes och nyttjades av Försvarsmakten fram till andra hälften
av 1980-talet då den såldes till en privatperson. Användningsområdet har
under Försvarsmaktens regi varierat och byggnaden har tidigare använts
bl.a. som telefonicentral och senare som förråd. Enligt uppgift från
sökanden är platsen och byggnaden sedan mitten av 80-talet
ianspråktagen för bostadsändamål. Någon egentlig trädgårdstomt har inte
kunnat tillskapas men området omkring den lilla fastigheten har röjts från
vegetation och gräsmatta har anlagts. En liten upptrampad stig löper förbi
byggnaden ner mot stranden.
forts.
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MALM 2014.2609

§ 135 (forts).
Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av ny tomtplats för
bostadsändamål
Något bygglov eller dispens från strandskyddet för den ändrade
användningen från senaste användningen som militärt förråd till bostad
föreligger inte. Sökanden har åberopat som särskilt skäl att området och
byggnaden redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 april 2015 § 89 att
låta arbetsutskottet, AU, och tjänstemän från förvaltningen vidta syn på
plats. Platsbesök genomfördes den 30 april 2015 varvid bedömningen
gjordes, att det enskilda värdet av att nyttja byggnaden som bostad väger
tyngre än det allmänna intresset att nyttja marken. Vid platsbesöket tydliggjordes även att det är av stor vikt att de byggnader och anläggningar som
Försvarsmakten lämnar, ges möjlighet att få en ny användning bland annat
ur kulturmiljösynpunkt. Efter platsbesöket återremitterades ärendet för
ytterligare beredning.
Grund för beslutet
I miljöbalken (MB) 7 kap 13 § framgår att strandskydd gäller vid havet och
vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtarter på land och i vatten.
Enligt förbuden i 15 § får inte, inom strandskyddsområde nya byggnader
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller
anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar allmänheten att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Ej heller får
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader,
anläggningar eller anordningar genomföras eller åtgärder som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § om det
finns särskilda skäl.
forts.
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MALM 2014.2609

§ 135 (forts).
Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av ny tomtplats för
bostadsändamål
I 7 kap 18 c § framgår de särskilda skäl som får beaktas vid prövning av
dispens.
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgning inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Endast de skäl som finns uppräknade ovan får beaktas vid prövningen.
Vid tidpunkten för den ändrade användningen (1980-talet) gällde
strandskydd enligt naturvårdslagen NVL (1964:822). Av NVL 16 § framgår
att: inom strandskyddsområde får ej befintlig byggnad ändras för att
tillgodose väsentligen annat ändamål än byggnaden tidigare varit använd.
I 7 kap 25 § framgår att, vid prövning av frågor om skydd av områden
enligt detta kapitel ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En intresseinskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får därför inte gå
längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
forts.
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MALM 2014.2609
§ 135 (forts).
Tockatorp 16:35, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad samt ianspråktagande av ny tomtplats för
bostadsändamål
Bedömning
Markområdet utanför den bebyggda fastigheten Tockatorp 16:45 är
privatiserad då en hemfridszon uppstår vid nuvarande användning som
bostad. Det är sannolikt att under de perioder Försvarsmakten använt
byggnaden för övningar och, eller som bemannad telegrafstation, var
allmänhetens tillträde till platsen kring byggnaden och den lilla avstyckade
fastigheten begränsad. Detta talar för att platsen har varit tagen i anspråk
på ett sådant sätt att det har förlorat sitt syfte ur strandskyddssynpunkt. En
fortsatt användning av platsen som fritidsbostad med en väl avgränsad
tomtplats bör vara förenlig med strandskyddets syften. Det är också möjligt
att avgränsa tomten på så sätt att det finns möjlighet för fri passage utmed
stranden. Skäl 1 i 7 kap 18 § bör därför vara tillämpligt.
I Karlskrona kommun finns flertalet byggnader och anläggningar som
under längre eller kortare perioden varit i militärt bruk. Att inte nyttja dessa
för nytt ändamål utan istället låta dem förfalla eller rivas bedöms vara ett
resursslöseri som står i strid med miljöbalkens grundläggande
bestämmelser om resurshushållning. Att nyttja befintliga byggnader och
anläggningar bör därför eftersträvas framför ianspråktagande av ny mark.
Det bör också belysas att dessa militära byggnader och strukturer är en del
av vårt gemensamma kulturarv och ett viktigt allmänt intresse att bevara.
Mot bakgrund av detta görs bedömning att särskilt skäl föreligger enligt
punkt 5 och 6, d.v.s. att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Vid den intresseavvägning som skall göras enligt 7 kap 25 § MB bedöms
även att den inskränkning ett avslag skulle innebära, i den enskildes rätt att
nyttja fastigheten, skulle gå längre än vad som krävs för att uppnå syftet
med lagen.
_________
Upplysningar
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av
kommunfullmäktige.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden, rek mb
Akten

RENH 2015.735

§ 136
Viökvarn 1:22, Rödeby. Ansökan om uppehåll i sophämtning.
Miljöinspektör Justyna Wajda-Koseda föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå ansökan om dispens
från kommunal sophämtning vid fastigheten Viökvarn 1:22, vilket innebär
att sökandens brännbara hushållssopor skall hämtas genom kommunens
försorg.

Ärendet
Ägaren till fastigheten Viökvarn 1:22 har inkommit med en ansökan om
dispens från sophämtning på ovan nämnda fastighet.
Fastigheten nyttjas som permanentbostad. I sin ansökan säger fastighetsinnehavaren att inget brännbart hushållsavfall finns. Sökanden
informerades den 2 februari 2015 om reglerna kring sophämtningsdispens
enligt kommunens renhållningsordning.
Den 9 mars 2015 skickade sökanden en skrivelse där sökanden yttrar sig
över kommunens senaste skrivelse. Sökanden säger att sökanden inte har
något avfall samt att sökanden kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt
som är betryggande för människors hälsa och miljö.
Bedömning
Enligt 15 kap 21 § får inte någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar för ändamålet transportera avfall.
Ansökan prövas även enligt Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona
kommun § 8, punkt 8.8.2 sin lyder: Fastighetsägare/Nyttjanderättsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som
forts.
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RENH 2015.735

§ 136 (forts).
Viökvarn 1:22, Rödeby. Ansökan om uppehåll i sophämtning.
är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias
från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport,
bortskaffande och återvinning.
Sökanden har inte angett på vilket sätt sökanden tar hand om sitt hushållsavfall. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen möjlighet att
bevilja dispens enligt denna punkt i renhållningsordningen samt att
transport av hushållsavfall ska ske genom kommunens försorg.
_________
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Akten

MMM 2014.1420

§ 137
Verköhamnen. Yttrande över prövotidsutredning med förslag till
slutliga villkor för buller. Mål nr M 3023-06
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Jäv
Miljöchef Magnus Lindoffsson deltar inte i föredragning och beslut i ärendet
på grund av jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Yrkande
Susanne Johansson (S), Eric Dahlqvist (S), Katarina Möller (S), Morgan
Mattsson (S), Ann-Charlotte Yvemark (S), Magnus Larsson (C) och Stefan
Lundin (FP) yrkar på att att-sats 3, ”miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
motsätter sig att bullervillkoren inte ska omfatta buller från s.k. externa
fartyg, och att-sats 10, ”miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att
villkor 24 om handlingsplaner som syftar till att begränsa höga ljudnivåer
från externa fartyg inte bör föreskrivas, utgår.
Björn Gustavsson (MP) yrkar på en sänkning av bullernivån i enlighet med
miljödomstolens dom 2009-02-11, mål 30 23-06 samt miljööverdomstolens
dom 2010-06-02.
Björn Nurhadi (SD), Mats Mattiasson (SD) och Robert Andersson (SD)
yrkar att att-sats 3 stryks, att-sats 4, 5 och 6 ska antal tillfällen per natt
ändras från ett tillfälle per natt till tre tillfällen per natt samt att den
momentana ljudnivån ändras från 55 dB till 60 dB.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Susanne
Johanssons (S) m.fl. ändringsyrkande och Björn Gustavssons (MP) och
Björn Nurhadis (SD) m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar enligt
Susanne Johanssons m.fl. förslag.
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MMM 2014.1420

§ 137 (forts).
Verköhamnen. Yttrande över prövotidsutredning med förslag till
slutliga villkor för buller. Mål nr M 3023-06
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte har något att invända
mot att domstolen föreskrifter separata bullervillkor för varje
verksamhetsutövare/hamnverksamhet,
2. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte har något att invända
mot att villkor för ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder fastställs till 48 dB (A)
dagtid klockan 6-18 och 43 dB (A) övrig tid; miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anser dock att villkoren även ska gälla vid
skolor, förskolor och vårdlokaler,
3. att villkor 21 bör ha följande lydelse: ”Baltic Ports hamnverksamhet.
Den momentana ljudnivån nattetid från hamnverksamheten vid färjeterminalen får inte överstiga 55 dB (A) utomhus vid bostäder och vårdlokaler. Villkoret anses uppfyllt även om nyssnämnda värde överskrids
med högst 10 dB (A) vid högst ett tillfälle per natt”,
4. att villkor 22 bör ha följande lydelse: ”Kommunal hamnverksamhet. Den
momentana ljudnivån nattetid från hamnverksamheten vid kaj 1 och kaj 2
får inte överstiga 55 dB (A) utomhus vid bostäder och vårdlokaler. Villkoret
anses uppfyllt även om nyssnämnda värde överskrids med högst 10 dB (A)
vid högst ett tillfälle per natt”,
5. att domstolen bör föreskriva ett villkor med följande lydelse: ”ABBs
hamnverksamhet. Den momentana ljudnivån nattetid från
hamnverksamheten vid ABB-kajen får inte överstiga 55 dB (A) utomhus vid
bostäder och vårdlokaler. Villkortet anses uppfyllt även om nyssnämnda
värde överskrids med högst 10 dB (A) vid högst ett tillfälle per natt”,
forts.
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MMM 2014.1420

§ 137 (forts).
Verköhamnen. Yttrande över prövotidsutredning med förslag till
slutliga villkor för buller. Mål nr M 3023-06.
6. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig att ekvivalentvärdena i villkor 18-20 ska beräknas under hela de tidsperioden som
anges i villkoren. Ekvivalentvärdena bör bestämmas för den tid då
bullrande verksamhet pågår; om det förekommer bullerhändelser som
varar kortare tid än en timme bör den ekvivalentnivån få bestämmas för en
timme,
7. att miljö och samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig att villkor 18-20
ska anses vara uppfyllt även om ljudnivån överskrider någon av de
ekvivalentvärden som anses i villkoren, om en förnyad mätning ger ett
resultat som inte överskrider värdet,
8. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte har något att invända
mot att villkor 18-20 anses uppfyllda om den totala ekvivalenta ljudnivån
från den samlade hamnverksamheten inte överskrider 50 dB (A) dag och
45 dB (A) övrig tid,
9. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att domstolen bör
överväga att fastställa villkor för lågfrekvent buller från hamnverksamheterna.

Ärendet
Karlskrona kommun, KBP i Karlskrona AB och ABB AB, High Voltage
Cables, har gett in en prövotidsutredning med förslag till slutliga villkor för
buller från verksamheterna vid Verköhamnen till Växjö tingsrätt, mark- och
miljödomstolen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 22 maj
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
________
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BYGG 2014.2263

§ 138
Djäknemåla 1:47, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en
våning 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.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i ett
våningsplan i Djäknemåla, norr om Kättilsmåla där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. På fastigheten avses en tomt styckas av
med en storlek på 2 000 kvm.
Prövningsgrund
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 2 kap
PBL 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.
forts.
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§ 138 (forts).
Djäknemåla 1:47, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus
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 31 juli 2014 konstaterades att marken sluttar mot
sydväst och består främst av lövskog med bok, björk, ek, hassel och lönn.
Terrängen är kuperad med flertalet större stenar. Platsen ligger i
anslutning till befintlig bebyggelse och tillfart sker via en grusväg norr om
den föreslagna avstyckningen. Fastigheten korsas av en luftburen ledning i
öst/västlig riktning.
Vatten och avlopp
Fastigheten avses försörjas med enskilt vatten via borrad brunn och
gemensamt avlopp genom anslutning till en anläggning på fastigheten
Djäknemåla 1:47. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har lämnat
tillstånd för avloppsanläggning 2 april 2015 § 756.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan.
forts.
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§ 138 (forts).
Djäknemåla 1:47, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus
E.ON meddelar att området inte ingår i deras koncessionsområde för elnät
och tar därmed inte ställning till ansökan om förhandsbesked. Skanova
framför att teleanläggningar/rättigheter inte berörs av rubricerat ärende,
ansökan om förhandsbesked. Skanova har därför intet att invända.
Fastighetsägaren till Djäknemåla 1:44 har inget att erinra mot byggnation
på fastigheten men kräver att avvattning eller smältvatten från den
föreslagna avstyckningen inte leder ut eller påverkar anslutande väg eller
blir olägenhet för vår Djäknemåla 1:44. Fastighetsägaren kräver också att
påverkan inte sker på den vattenbrunn/källa som ligger nedanför den
tänkta avstyckningen. Denna källa försörjer fyra hushåll med dricksvatten.
Kättilsmåla-Bromåla-Lillö VSF har inget att erinra mot byggnation på
fastigheten men kräver att avvattningen från fastigheten inte leder ut eller
påverkar anslutande väg eller Djäknemålavägen.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Enskilt vatten och anslutning till en gemensam
avloppsanläggning kan göras. Infart kan anordnas från befintlig väg. Tomtavstyckningen bedöms lämplig för fritidshusbebyggelse och den föreslagna
bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur.
De föreslagna åtgärderna uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL,
markens lämplighet, och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Inrättande av avloppsanläggning ska ske enligt det tillstånd som miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har lämnat för avloppsanläggning den 2 april
2015 § 756.
_________
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§ 138 (forts).
Djäknemåla 1:47, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas om hand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 139
Hasslö 4:229. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus i ett
område där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Fastigheten
avses att fastighetsregleras och vilda två tomter med en storlek på cirka
1 650 kvm respektive 2 400
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
den 13 juni 2013 § 174.
Prövningsgrund
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.
forts.
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§ 139 (forts).
Hasslö 4:229. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
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 kulturvärden
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 17 april 2015 konstaterades att marken är
obebyggd och består av gles och slyig lövskog med inslag av björnbärssnår. Platsen ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och de
bådaföreslagna tomterna nås via en gemensam tillfart i öster. Fastigheten
korsas av en elledning i öst/västlig riktning.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets sjöövningsområde samt
riksintresse för högexploaterad kust.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
forts.
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§ 139 (forts).
Hasslö 4:229. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan.
E.ON Elnät har yttrat sig med anledning av den lågspänningsluftledning
som korsar fastigheten. Kraftledning enligt ovan 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). 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.
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser
och både Elsäkerhetsverket strakströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter måste iakttas, vilket i detta fall bland annat innebär följande:
Ingen uppställning av maskiner, fordon, bodar etc. under eller i omedelbar
närhet av ledningen. Ej heller tillfälliga jordupplag. Kranarbete är förbjudet
under eller strax bredvid kraftledningen. Stationära kranar får ej placeras
så att kranarmen/vajern kan komma i närheten av ledningen. Vid övrigt
arbete under ledningen gäller minimiavstånd i vertikal led mellan faslina
och maskin två meter. I sidled gäller två meter. Spärrbara maskiner ska
användas. Måste man av något skäl arbeta på gränsen till dessa avstånd
eller att spärrbara maskiner inte används ska ledningsbevakning beställas
via E.ON kundsupport 020-22 24 24. Kostnaden för detta kommer att
påföras er eller er entreprenör. Flaggstänger eller liknande, får inte
placeras så nära kraftledningen att dessa kan komma i kontakt med strömförande linor vid fall. Om exempelvis en 12 meter hög flaggstång monteras
får denna inte placeras närmre strömförande lina än 14 meter, horisontellt
mått. Marknivån får inte förändras vid stolpar och stag.
E.ON Elnät förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i
nuvarande lägen och att de inte drabbas av några kostnader i samband
med bygglovets genomförande och att eventuella flyttningar eller ändringar
bekostas av exploatören.
forts.
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§ 139 (forts).
Hasslö 4:229. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Hasslö vägars samfällighetsföreningar 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.
Skäl till beslut
Riksintresset för totalförsvaret och högexploaterad kust bedöms inte
påtagligt skadas av aktuella åtgärder.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet och infart kan anordnas från befintlig väg. De båda
tomterna bedöms lämpliga för bostadsbebyggelse och föreslagna
enbostadshus utgör en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse.
De föreslagna åtgärderna uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL,
markens lämplighet, och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
_________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
forts.
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§ 139 (forts).
Hasslö 4:229. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2015.2298

§ 140
Karlskrona 3:19. Bygglov för om- och tillbyggnad av ishockeyarena
med tillhörande entré
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av ishockeyarena med
bedömningen att plan- och bygglagens krav i 9 kap 31 b § uppfylls,
2. att avgiften för bygglovet är 86 508 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige, samt
3. att anse paragrafen för omedelbart justerad.
Ärendet
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av ishockeyarena i ett
område på Rosenholm, som omfattas av detaljplan. Detaljplan 621/2003
medger ”Y1”, idrottsändamål, på kvartersmark. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 14 meter.
Arena Karlskrona, ägs och drivs av Karlskrona kommun och används
bland annat som ishall där Karlskronas lokala hockeyklubb tränar och
spelar sina hemmamatcher. Klubben spelar numer i en högre division där
SHL AB ställer krav på att klubbarna som spelar i SHL bland annat ska
kunna ta emot ett större antal besökare. Då Arena Karlskrona på
Rosenholm inte uppfyller de ställda kraven från SHL, är Karlskrona
hockeyklubb nu i behov av större och fler utrymmen i arenan. Karlskrona
kommun som är fastighetsägare till aktuell fastighet ansöker härmed om
bygglov av arenan.
Tillbyggnaden av arenalokalen sker på tre olika delar av byggnaden. Tillbyggnaden av lokalen mot nordväst innebär bland annat att nya loger och
omklädningsrum kan inrymmas, den sydvästra delen som byggs till
innebär bland annat nya sittplatser, fläktrum, toaletter samt omklädningsrum, tillbyggnaden i nordöst innebär att entrén byggs ut samt att det på
andra våningen inrättas toalett och kök.
forts.
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§ 140 (forts).
Karlskrona 3:19. Bygglov för om- och tillbyggnad av ishockeyarena
med tillhörande entré
Samtliga tillbyggnadsåtgärder medför att arenans byggnadsarea ökar med
cirka 1 827 kvm.
Åtgärderna är förenliga med gällande detaljplans syfte och samtliga
byggnadsåtgärder ryms inom kvartersmark där idrottsändamål medges. I
ansökan förekommer dock två planavvikelser som innebär att
tillbyggnaden mot sydväst (cirka 540 kvm) överskrider högsta tillåtna
byggnadshöjd med 2,5 meter och cirka 200 kvm av nämnda tillbyggnad
placeras på prickad mark. Den prickade marken ska enligt gällande
detaljplan även vara tillgänglig för underjordiska ledningar, allmän körtrafik
samt allmän gång- oh cykeltrafik.
Yttranden
Sakägare samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan
till och med den 1 juni 2015. Försvarsmakten (21 maj 2015) har meddelat
att de inte har något att erinra, dock upplyser myndigheten om att
fastigheten är utsatt för en ljudutbredning om 65 dBA för finkalibrig
ammunition.
Skäl till beslut
Åtgärderna utgör en naturlig och nödvändig tillbyggnad av Arena
Karlskrona. Tillbyggnadsåtgärderna är av stor vikt för Karlskrona hockeyklubb och deras fortsatta spel i SHL. Åtgärderna är därmed även
betydelsefulla för Karlskrona kommun och kommuninvånarna. För att
arenan i fortsättningen ska kunna användas för idrottverksamhet, på lokal,
nationell och internationell nivå, krävs det att lokalen byggs till med ny
entré, nya läktarplatser, omklädningsrum och andra nödvändiga utrymmen.
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får, trots 9 kap 30 § första stycket
p 2, 9 kap 31 § p 1 och 9 kap 31 a § p 2 bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte
och åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
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§ 140 (forts).
Karlskrona 3:19. Bygglov för om- och tillbyggnad av ishockeyarena
med tillhörande entré
Åtgärderna bedöms vara förenliga med detaljplanens syfte och samtliga
byggnadsåtgärder ryms inom kvartersmark där idrottsändamål medges.
Det är endast den sydvästra tillbyggnaden som medför planavvikelser och i
förhållande till byggnadens totala yta på mark kommer således endast en
liten procentuell andel av den punktprickade marken att tas i anspråk. De
avvikelser från detaljplanen som görs kan redovisas i procent, 18 %
avvikelse görs från detaljplanen vad gäller byggnadshöjd, 11 % avvikelse
från detaljplanen görs vad gäller ianspråktagande av prickad mark.
Åtgärderna innebär inte någon negativ omgivningspåverkan och
avvikelserna är av begränsad omfattning, endast 3,4 % av den totala
byggnadens area avviker från gällande detaljplan.
Om- och tillbyggnaden av Arena Karlskrona bidrar till en god helhetsverkan
och den samlade bedömningen är att avvikelserna från detaljplanen är
godtagbara med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare gett positivt förhandsbesked för tillbyggnadsåtgärderna den 6 maj 2015 § 116.
________
Upplysningar
För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.
Åtgärderna får inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
har lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Tekniskt
samråd krävs i detta ärende.
Om åtgärderna påbörjas inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.
forts.
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§ 140 (forts).
Karlskrona 3:19. Bygglov för om- och tillbyggnad av ishockeyarena
med tillhörande entré
Det markområde som berörs av byggnationen har undersökts genom
markprovtagning. Uppmätta halter av föroreningar är inte så höga att en
anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 10 kap miljöbalken behöver göras.
Om vid markarbeten upptäcks något som kan vara en förorening, ska den
undersökas och en underrättelse genast skickas till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Eventuella schaktmassor som uppstår
under byggnationen ska avfallsklassas, och omhändertas på
avfallsanläggning med tillstånd/godkännande enligt miljöbalken. Om
schaktmassor ska återanvändas på annan plats, kan en anmälan om
användning av avfall i anläggningsändamål krävas.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökanden
Berörda grannar
E.ON Sverige Elnät AB
Affärsverken
Post- och Inrikes Tidningar
Akten

BYGG 2015.1784

§ 141
Lösen 1:38, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i
ett våningsplan utan inredd vind 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.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i ett
våningsplan utan inredd vind, i Lösen, utanför Lyckeby där detaljplan
saknas. På fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på cirka
1 600 kvm.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked den 8 april 2010 § 129.
Prövningsgrund
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 2 kap
PBL 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.
forts.
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§ 141 (forts).
Lösen 1:38, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
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 konstaterades att marken är del av en större
sammanhängande åkerareal. Tomten ligger lågt i förhållande till den
befintliga vägen och sluttar mot söder med tydliga höjdskillnader. Tomten
ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelsestruktur. Bebyggelsen kring
Lösens kyrka karaktäriseras av heterogen småhusbebyggelse. Tomterna
är stora och byggnaderna små i förhållande till dagens bostadsbyggnation.
Inom området varierar tomtstorleken från cirka 750 kvm till cirka
7 000 kvm. Tomten nås från Östra häradsvägen i norr.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
forts.
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§ 141 (forts).
Lösen 1:38, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan.
Skäl till beslut
Platsen omfattas inte av några riksintressen och bedöms inte inrymma
några andra särskilda naturvärden eller allmänna intressen. Platsen
bedöms inte heller vara av sådan karaktär att den måste bevaras tillgänglig
ur allemansrättslig synpunkt.
Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet
och infart kan anordnas från befintlig väg.
Den föreslagna bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur och tomtavstyckningen bedöms som lämplig utifrån
befintligt fastighetsmönster. Bebyggelsen på den nya tomten kommer
tillsammans med de omkringliggande bostadshusen att exponeras väl
söderifrån och utgöra en gräns mellan kyrkbyns bebyggelse och odlingslandskapet.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL,
markens lämplighet, och 8 kap 9 §1 PBL.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
forts.
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§ 141 (forts).
Lösen 1:38, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
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 §.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökanden
Berörda grannar
Ytterön-Hästholmens samfällighetsförening
E.ON Elnät Sverige AB
Försvarsmakten
Post- och Inrikes Tidningar
Akten

BYGG 2015.61

§ 142
Ytterön 1:46. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt
avstyckning av fastighet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en
våning med inredd vind till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § planoch 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.

Ärende
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en våning
med inredd vind i ett område på Ytterön där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. På fastigheten avses en tomt styckas av
med en storlek på cirka 1 500 kvm.
Prövningsgrund
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.
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§ 142 (forts).
Ytterön 1:46. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt
avstyckning av fastighet
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 23 mars 2015 konstaterades att marken är
obebyggd och består av gles och slyig lövskog med framförallt björk.
Marken är relativt plan och på den föreslagna avstyckningen förekommer
stenmur och stenrösen. Platsen ligger i närheten av befintlig bebyggelse.
Tillfartsväg till den tänkta avstyckningen var vid platsbesöket inte iordningställd, vägen utgjordes då av en maskin/traktorväg.
Riksintressen och landskapsbildskydd
Platsen omfattas av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv,
högexploaterad kust samt riksintresse för totalförsvaret. Platsen omfattas
även av landskapsbildskydd.
forts.
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§ 142 (forts).
Ytterön 1:46. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt
avstyckning av fastighet
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vattenledningsnätet och ett gemensamt tryckavloppsledningsnät.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan. E.ON låter framföra att de inom den planerade
avstyckningen inte har några ledningar och har därmed inte att erinra.
Prisuppgifter och leveranstid på anslutning lämnas på begäran.
Försvarsmakten har inget att erinra då fastigheten inte ingår i Försvarsmaktens influensområde för Torhamns skjutfält och Öppenskärs övningsfält. Ljudbredning över rekommenderade riktvärden kan dock förekomma
över fastigheten.
Yttranden från grannar har inte inkommit.
Skäl till beslut
Den föreslagna byggnationen är en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig
med avseende på landskapsbilden. Lämplig tomtplats och tillfart bedöms
kunna ordnas.
Riksintresse för naturvård, friluftsliv, högexploaterad kust och totalförvarets havsområde bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder.
Då området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, landskapsbildskydd och är utpekat som särskilt känslig kulturmiljö ska större krav ställas
i bygglovsskedet så att bebyggelsen anpassas till områdets värden och
karaktär på mest lämpliga sätt. Platsen bedöms inte inrymma några andra
särskilda naturvärden eller allmänna intressen.
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§ 142 (forts).
Ytterön 1:46. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt
avstyckning av fastighet
Anslutning kan göras till det kommunala vattenledningsnätet och det
kommande gemensamma avloppsledningsnätet.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL, markens lämplighet,
och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
En förutsättning för bygglov är att bebyggelsens gestaltning bestäms i
samråd med bygglovsarkitekt på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala vattenledningsnätet och ett
gemensamt tryckavloppsledningsnät.
_________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
Åtgärden kräver dispens från landskapsbildskyddet enligt 19 § naturvårdslagen, NVL, i dess lydelse före den 1 januari 1975 och 9 § lagen
(1998:811) om införande av miljöbalken. Länsstyrelsen prövar ansökan om
dispens från landskapsbildskyddet.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas om hand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 143
Övrigt
Återkoppling presidiets studiebesök i Borås
Informationen kommer att hållas på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte i augusti 2015.

Lukt på Verkö
Susanne Johansson (S) undrar hur det har gått med ärendet angående
lukt på Verkö.
Förvaltningschefen återkommer med svar.

Vindkraftspark i Kalmarsund
Björn Nurhadi (S) undrar hur läget är med den stillastående vindkraftsparken i Karlmarstund.
Förvaltningschefen återkommer med svar.

Anmälningsärenden i läsplattorna
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om att
anmälningsärendena från och med augustis möte kommer att ligga i
läsplattan.

Utveckling på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Information om förvaltningens processkartläggning samt det nya
verksamhetssystemet kommer att ske på nämndens möte i augusti.
_________
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§ 144
Utbildning. Miljöverksamhet
Utbildning som rör miljöverksamheten påbörjas efter nämndens
möte.
_________
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
13 augusti 2015.
§ 147

Nya medarbetare

§ 148

Budgetuppföljning per den 31 maj 2015 samt personalnyckeltal

§ 149

Planlista. Prioritering av planarbete. Utgår.

§ 150

Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 januari – 30 juni 2015

§ 151

Remissvar. Bostadsförsörjningsprogram Karlskrona kommun

§ 152

Remissvar. Förslag till kulturkvarter i kv Bonde

§ 153

Remissvar. Grönstrukturplan – tematiskt tillägg till översiktsplan,
Ronneby kommun

§ 154

Svar medborgarförslag. Förslag att kommunen tar beslut om att inte
bygga broar mellan Dragsö-Högaholm, Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö

§ 155

Svar medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut om att
analysera och kartlägga de utsiktsplatser som finns från de centrala
stadsmiljöerna

§ 156

Svar medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut att informera
och visa vilka områden som är aktuella för förtätningar på Trossö och de
centrala stadsdelarna

§ 157

Svar medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut om att starta
en kampanj som ställer frågan om hur Karlskronas kommuninvånare
tycker att kv Muddret och kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för
framtiden

§ 158

Svar medborgarförslag. Att Karlskrona kommun inför obligatoriska
platsbesök för kommunala beslutsfattare innan besluten ska tas,
framförallt inom världsarvets utbredningsområde

§ 159

Svar medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut om att skapa
mer parkliknande område söder om brofästet till nya Saltöbron, vid
Björkholmen

§ 160

Svar medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut om att avbryta
pågående planläggning med bebyggelseprojekt vid Björkholmen/Saltö
sund och byta plats vid Blåportsområdet
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§ 161

Behovsutredning, miljö – rapport

§ 162

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 163

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 164

Anmälningsärenden

§ 165

Kurser och konferenser

§ 166

Detaljplan för Frimuraren 8, Trossö. Antagande

§ 167

Detaljplan för kv Gulin. Avskrivning

§ 168

Detaljplan för Spandelstorp S:1 i Spandelstorp. Samråd

§ 169

Detaljplan för del av Verkö 3:1 och 3:25, Karlskrona kommun.
Begäran om planbesked

§ 170

Uttorp 1:90 och Uttorp 1:41. Överträdelse av strandskydd.

§ 171

Bjärby 7:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
och garage

§ 172

Fridlevstad 3:34. Anmälan angående olovligt byggande

§ 173

Frändatorp 25:96, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

§ 174

Karlskrona 4:10, del av. Bygglov för nybyggnad av kontorshus och
parkering

§ 175

Möcklö 10:1, Möcklö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
och garage

§ 176

Strömsberg 1:60, Rödeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och
garage

§ 177

Trollemåla 1:17, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus

§ 178

Viadukten 3, Backabo. Bygglov för nybyggnad av garage

§ 179

Övrigt

§ 180

Fortsättning av utbildning miljö. Utgår

_________

Sign

Sign

Sign

Blad

2

Sammanträdesdatum

13 augusti 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 13 augusti 2015 klockan 08.30 – 12.30
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M)

Ledamöter

Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Malin Klintin (M)
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (FP)

Ersättare

Peter Bergquist (S)
Åsa Malmén (M)

Närvarande ersättare

Jeanette Pettersson (S), kl 08.30-12.15
Mats Ekberg (S)
Eva Öhman (S)
Mats Mattiasson (SD)
Sven Borén (C)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Utvecklingschef
Planarkitekt
Naturvårdshandläggare
Vik planarkitekt
Praktikant

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Magnus Lindoffsson
Tina Tidhammar
Victoria Nordholm
Malin Sjöstedt
Anna-Alexandra Lindenstjärna
Daniel Månsson

Övriga

----------

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Robert Andersson
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Justerade paragrafer

§§ 147 - 180

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Robert Andersson
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§ 147
Nya medarbetare
Anna-Alexandra Lindenstjärna presenterar sig och är vikarierande
planarkitekt.
Daniel Månsson presenterar sig och är praktikant på planavdelningen.
Ordföranden hälsar medarbetarna hjärtligt välkomna.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Revisionen
Akten

DIA 2015.2124

6

§ 148
Budgetuppföljning per den 31 maj 2015 samt personalnyckeltal
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till omprioriteringar i verksamheten för att nå en budget i balans,
2. att godkänna uppföljning per den 31 maj med personaluppföljning, samt
3. att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Ärendet
Nämndens nettoanslag för året uppgår till 10,4 mnkr och beräknat utfall till
11,8 mnkr. I dagsläget en negativ avvikelse mot budget om -1,4 mnkr.
Förslag ska behandlas av kommunfullmäktige om ändring av tillsynsavgift
för miljö. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om
ändring kommer den negativa avvikelsen att uppgå till -0,4 mnkr.
Budget helår
2015
SUMMA
MSN
Reserv
Förv ledn/Stab
Miljöärenden
Planärenden
Bygglovärenden

- 10 401
-831
-100
251
- 5 007
- 4 081
- 633

________

Sign

Sign

Sign

Budget
jan-maj
2015
- 3 386
- 349
0
68
- 988
- 1 813
- 304

Utfall
jan-maj
2015
- 4 037
- 562
0
79
- 1 943
-1 632
20

Avvikelse
jan-maj
2015
- 651
- 213
0
11
- 955
181
325

Prognos
- 11 804
- 931
0
51
- 6 507
- 3 681
- 633
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§ 149
Planlista. Prioritering av planarbete
Ärendet utgår och tas upp på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte
i september 2015.
________
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Akten

DIA 2015.2583

§ 150
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 januari – 30 juni 2015
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av
inkomna synpunkter, klagomål eller förslag för perioden 1 januari – 30 juni
2015.
Ärendet
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 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens del ska dessa synpunkter
redovisas med åtgärdsförslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
två gånger om året.
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har diarieförts och sammanställts. Om
personen lämnat namn och adress så har förvaltningen hör av sig normalt
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 den 16 augusti 2012.
Från 1 januari till och med 30 juni 2015 har det inkommit två stycken
synpunkter, klagomål eller förslag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
De synpunkter, klagomål eller förslag som inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ej kunnat hanläggas enligt de riktlinjer som är
tagna då svar ej återkopplats inom fem arbetsdagar.
_________
Sign

Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

PLAN 2014.2285

§ 151
Remissvar. Bostadsförsörjningsprogram Karlskrona kommun
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna yttrandet för Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Ärendet
Varje kommun ska planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda
bostäder och möta behovet av bostäder för att få en bostadsmarknad i
balans.
Kommunstyrelsen gav i juni 2014 uppdrag till kommundirektören att ta fram
ett bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen fick på uppdrag av kommundirektören
ansvar för arbetet att ta fram Förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen
och har arbetat i bred samverkan med näringsliv, politiker och tjänstemän.
De riktlinjer som föreslås för Karlskrona kommun är att:
• Karlskrona kommun ska strategiskt arbeta för att ha utrymme för en
befolkningstillväxt på 1,5 % per år. I ett kortare planeringsperspektiv (3 år)
ska kommunen säkerställa en tillväxt om minst 1,0 %.
• Karlskrona kommun ska tillvarata och förstärka Karlskronas unika
värden med skärgården, staden och landsbygden för att skapa attraktiva
boendemiljöer.
• Karlskrona kommun ska främja nyproduktion för att öka rörlighet i det
befintliga bostadsbeståndet och stärka social hållbarhet.
• Karlskrona kommun ska förstärka strategiska serviceorter med
grundläggande kommunal service för att öka attraktionskraften för
landsbygden och skärgården som bostadsort.
forts.
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PLAN 2014.2285

§ 151 (forts).
Remissvar. Bostadsförsörjningsprogram Karlskrona kommun
Karlskrona kommun ska ha ett markinnehav som möjliggör en god
bostadsplanering.
•

•

AB Karlskronahem ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden.

Karlskrona kommun ska ha en aktiv samverkan med samtliga aktörer på
bostadsmarknaden.

•

Arbetet fortsätter med andra delen som är en handlingsplan med åtgärder
för varje fördjupningsområde enligt översiktsplanen. Delarna tillsammans
kommer att utgöra Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen betonar att bostadsförsörjningen
är en oerhört viktig del för kommunens utveckling och tillväxt. Det fordras
resurser för ett kontinuerligt arbete med framtagande av detaljplaner och
markreserver men även att kommunen mer offensivt stimulerar investerare
och andra aktörer samt skapar förutsättningar för att genomföra framtagna
detaljplaner. För att klara det bostadspolitiska målet om en befolkningstillväxt om 1 % per år behöver det byggas 200-250 nya bostäder per år
vilket betyder att det behöver planeras för betydligt fler.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

DIA 2015.2833
KS 2006.326.880

§ 152
Remissvar. Förslag till kulturkvarter i kv Bonde
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och Åsa Malmén (M) yrkar
1. att det görs en utredning avseende möjliga placeringar och kostnader
för den verksamhet som inte ryms inom nuvarande förslag, 2. att man
kompletterar utredningen med hur man löser kulturskolans behov av större
lokaler, samt 3. att båda förslagens olika kvaliteter vägs in i det fortsatta
utredningsarbetet och man då särskilt beaktar den tidigare Styrgruppens
tankar kring satsning på ungdomar och utvecklingen av den nya
stadsdelen Pottholmen.
Björn Gustavsson (MP) ställer sig bakom Carl-Göran Svenssons (M) med
fleras yrkande, samt yrkar att resultaten av de omfattande
medborgardialogerna tydligt redovisas och beaktas innan beslut tages i
kulturhusfrågan, att partigrupperna ges tillfälle att ingående diskutera
frågan med anledning av den totalt ändrade inriktningen att frångå beslut
som var enigt 2014 till den nya förslaget.
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till Carl-Göran Svenssons (M) med fleras
yrkande, samt yrkar att kv Bonde är det bästa alternativet.
Magnus Larsson (C) yrkar på bifall till Carl-Göran Svenssons yrkande på
de två första att-satser och avslag på tredje att-satsen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Björn
Gustavssons (MP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Björn Gustavsson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
forts.
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§ 152 (forts).
Remissvar. Förslag till kulturkvarter i kv Bonde
Därefter ställer ordföranden proposition på Carl-Göran Svenssons yrkande
på de två första att-satser och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar Carl-Göran Svenssons (M) med fleras förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Carl-Göran Svenssons yrkande
på att-sats nr tre och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
avslår Carl-Göran Svenssons (M) förslag att-sats tre.
Carl-Göran Svenssons (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande i attsats nummer tre.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att tillstyrka förvaltningens förslag,
2. att det görs en utredning avseende möjliga placeringar och kostnader
för den verksamhet som inte ryms inom nuvarande förslag, samt
3. att man kompletterar utredningen med hur man löser kulturskolans
behov av större lokaler.
Ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har en utredning genomförts under våren
2015 för att visa om det är möjligt att skapa ett kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde. Kvarteret Bonde är det kvarter där Stadsbiblioteket ligger.
Utredningen omfattar även två fastigheter i södra delen av kvarteret som
ägs av Svenska kyrkan och som är till salu. Utredningen visar att det går
att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, konsthall
och besökscentrum på en yta av cirka 5 000 kvm på egen mark i kvarteret.
Kommunstyrelsen har godkänt utredningen och beslutat att sända
utredningen på remiss till samtliga nämnder och bolag. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i framtagande av utredningen.
forts.
Sign
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§ 152 (forts).
Remissvar. Förslag till kulturkvarter i kv Bonde
Förslaget innebär en ombyggnad av nuvarande stadsbibliotek samt att en
träbyggnad som idag används som kontor rivs för att skap utrymme för en
ny tillbyggnad i anslutning till befintligt stadsbibliotek. Med en ny byggnadsvolym med 500 kvm per plan och fyra våningar skapas en ny tillkommande
yta om 2 000 kvm.
Totalt finns således 5 000 kvm att tillgå på egen mark i kvarteret. Detta är
1 000 kvm mindre än det tidigare programförslag som diskuterats för
etablering på Kungsplan. Skillnaden är att utrymme för Kulturskola samt en
så kallad box har prioriterats bort i förslaget.
En möjlighet med etablering av ett kulturkvarter är att skapa publikdragande aktiviteter runt stadsbiblioteket samt att förädla de byggnader
som finns. Med framtida vitalisering av konserthuset kan kulturkvarteret
även vidgas till ett kulturtorg. Konserthuset har inte ingått i utredningen
men möjligheter genom om- och tillbyggnad bedöms möjlig för bättra
funktion och användning. En blackbox skulle t ex kunna vara möjlig att
etablera inom den fastigheten.
Utredningen föreslår:
•

Att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där
placeringen av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett
kulturkvarter i kvarteret Bonde.

•

Att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska
gården.

•

Att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll
och funktioner.

•

Att kommunen utlyser en arkitekttävling.

•

Att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet.

•

Att en styrgrupp utses för projektet.
forts.
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Sign
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§ 152 (forts).
Remissvar. Förslag till kulturkvarter i kv Bonde
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att lokalisering av ett
kulturhus i kv Bonde på ett positivt sätt stärker attraktiviteten för stadskärnan och Stortorget vilket ger ett ökat folkliv på och runt torget. En omoch tillbyggnad av nuvarande biblioteket förutsätter ett bra rumsprogram
för en arkitekttävling. Det fordras en hög ambition kring gestaltning och
utförande för att ge ett värdeskapande tillägg till befintlig bebyggelse som
har mycket höga kulturhistoriska värden.
Kulturkvarteret blir en viktig nod för kulturen i stadens centrum och
ytterligare funktioner kan tillföras efterhand i strategiska lägen.
Kulturattraktioner är betydelsefulla för upplevelsen av staden och fungerar
som magneter.
Att sprida dessa satsningar över tid och även geografiskt gör
investeringarna mer hanterbara och de bidrar till att skapa nya stråk i
staden vilket gynnar såväl turistnäring som handel och upplevelser.
Förslaget innebär att gällande detaljplan för kvarteret Bonde behöver
ändras. Ett uppdrag som nämnden redan givit till förvaltningen vilken även
har föranletts av att Stadsförsamlingen avser att sälja två fastigheter i
kvarteret.
_________
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Ronneby kommun
Akten

DIA 2015.2414

§ 153
Remissvar. Grönstrukturplan – tematiskt tillägg till översiktsplan,
Ronneby kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att anta yttrandet som sitt eget, samt
2. att översända det till Ronneby kommun.
Ärendet
Ronneby kommun har arbetat fram ett förslag till tematiskt tillägg till sin
översiktsplan, i form av en grönstrukturplan. Denna plan har nu skickats på
samråd. Samrådstiden är satt till den 28 juni, men förlängning är begärd till
den 30 augusti, för att ha möjlighet att hantera ärendet i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Förslaget till grönstrukturplan är en väl genomarbetad och omfattande
utredning som hanterar Ronnebys grönstruktur på både kommunövergripande nivå samt på ortsnivå över ett stort antal orter i kommunen.
Karlskrona kommun har ingen anledning till synpunkter på ortsnivån.
På den kommunövergripande nivån pekas framförallt området längs
kusten ut som ett område prioriterat för friluftsliv, vilket är en uppfattning
som delas av Karlskrona kommun. Att prioriterat friluftslivet i den gemensamma kuststräckan bör kunna hjälpa till att stärka både livskvaliteten för
de boende i de båda kommunerna, men också stötta turistnäringen, som
är ett starkt regionalt intresse.
För att ytterligare stimulera turistnäringens tillväxt vore det önskvärt om de
regionala sambanden mot Karlskrona, utmed kusten, kunde lyftas fram
tydligare då det idag främst framgår på kartmaterialet.
forts.
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§ 153 (forts).
Remissvar. Grönstrukturplan – tematiskt tillägg till översiktsplan,
Ronneby kommun
Vi vill också föreslå att den ”kustnära turistcykelvägen” förlängs över Almö
ut till Hasslö. På så vis kan man cykla genom Blekinge och ut på öarna,
med vidare båtförbindelse via Hasslö, Aspö, Tjurkö, Sturkö o s v längs
kusten genom hela länet. Det efterfrågas redan idag av många cyklande
turister, men avsnittet E22-Hasslö (i Ronneby kommun) är smalt och upplevs otryggt utan cykelbana. Förslaget finns för de delar som berör
Karlskrona redan framtaget i Karlskronas fördjupning av översiktsplanen
för Skärgården som antogs i juni 2014. Det vore fördelaktigt om de båda
översiktsplanerna kunde bli samstämmiga på den punkten.
I övrigt menar Karlskrona kommun att förslaghet till grönstrukturplan är väl
genomarbetad och håller hög kvalité, och har heller inget ytterligare att
invända mot förslaget.
_________
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.2975
KS 2014.193.312

§ 154
Svar medborgarförslag. Förslag att kommunen tar beslut om att inte
bygga broar mellan Dragsö-Högaholm, Högaholm-Kålö samt
Kålö-Långö
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att kommunen tar beslut
att inte broar mellan Dragsö-Högaholm, Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö.
Borgmästarefjärden måste också i framtiden kunna erbjuda icke höjdbegränsade vattenleder.
Att sammanbinda de centrala öarna kring Borgmästarefjärden till ett
sammanhängande stråk är en tanke som funnits länge, och bl a slås fast i
kommunens översiktsplan. I planen konstateras att ”Broar mellan KålöHögaholm och mellan Högaholm-Dragsö tillsammans med en bro mellan
Långö-Kålö ökar tillgängligheten till grönområde och ger möjlighet till fler
promenadstråk”.
Skälet till ställningstagandet i översiktsplanen är att en sammankoppling av
dessa öar skulle möjliggöra promenader, cykelturer och joggingrundor runt
hela Borgmästarefjärden. I centrala Karlskrona har kommunen länge
arbetat med att öka tillgängligheten till attraktiva grönområden, då brist på
detta har påpekats i flera utredningar de senaste årtiondena. Senast i
hållbarhetsprogrammet för Pottholmen. Genom att koppla samman de
aktuella öarna, blir de stora och kvalitativa grönområdena på Saltö och
Dragsö, samt de nära på obebyggda öarna Kålö och Högaholm tillgängliga
för många fler. Härigenom får täta bostadsområden som Trossö, Pantarholmen och Galgamarken plötsligt en mycket god närhet till högkvalitativa
ostörda rekreationsområden med vattenkontakt mitt i staden.
forts.
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Sign
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§ 154 (forts).
Svar medborgarförslag. Förslag att kommunen tar beslut om att inte
bygga broar mellan Dragsö-Högaholm, Högaholm-Kålö samt
Kålö-Långö
Att binda samman staden runt fjärden ger också en mycket intressant
promenadrunda av lagom längd, som kan väntas bidra till en ökad
folkhälsa i staden, samtidigt som den blir ett attraktivt sätt för besökare att
uppleva Karlskrona. Behovet av segelfri höjd bör till viss del kunna tillgodoses genom en brohöjd mellan Dragsö och Högaholm som tillgodoser
skärgårdstrafikens behov, och som är öppningsbar för segelbåtar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser med stöd av ovanstående
att ett beslut enligt medborgarförslaget inte bör fattas.
__________
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.2521
KS 2015.293.210

§ 155
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut om att
analysera och kartlägga de utsiktsplatser som finns från de centrala
stadsmiljöerna
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att analysera och kartlägga de utsiktspunkter som finns från
de centrala stadsmiljöerna, d v s de punkter där det finns kontakt med
havet och där utblickar möter den så för Karlskrona speciella skärgårdsmiljön. Denna viktiga kartläggning kan sedan vara till underlag för att inte
bygga bort eller förändra de fantastiska förutsättningarna som finns i
staden Karlskrona.
De analyser som efterfrågas i medborgarförslaget finns redan gjorda och
ligger som grund för all planering och byggnation i Karlskrona. Som en av
grunderna till Karlskronas utnämning som världsarv är den sedan år 1680
bevarade och konsekvent genomförda stadsplanen, där stadens rutnät,
axlar och strålgator definierar stadens riktningar och vyer. Betydelsen av
att bevara dessa riktningar och vyer har slagits fast i varje kommunal
översiktsplan sedan dess. I modern tid har dessa planer och möten mellan
stad och hav särskilt analyserats i utredningen ”Stadsliv” från 2007, som
togs fram med hjälp av Gehl Architects i Köpenhamn, och som arbetats in i
den nu gällande översiktsplanen från 2010. Frågan beaktas också särskilt i
varje byggnation eller detaljplan.
Att ytterligare en gång analysera detta i ett eget ärende förefaller inte vara
en god hushållning av kommunens resurser.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.2541
KS 2015.276.210

§ 156
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut att
informera och visa vilka områden som är aktuella för förtätningar på
Trossö och de centrala stadsdelarna
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut att informera och visa vilka områden som är aktuella för förtätningar på Trossö och de centrala stadsdelarna.
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med att söka förtätningsprojekt i
sin stad, och i den kommuntäckande översiktsplanen från 2010 beskrivs
förtätningsstrategin på följande sätt:
”Samhället kan göra många vinster genom korta avstånd mellan viktiga
verksamheter som arbetsplatser, skola, handel och bostäder. Förtätning
och komplettering av befintliga miljöer ger bättre förutsättningar för gående
och cyklister och ger samtidigt större underlag för kollektivtrafik, vilket gör
oss mindre beroende av bilen. Att bygga i samhällen och byar ger mer
underlag för både kommersiell och offentlig service och minskar behovet
av energi och transporter. En effektiv utnyttjad stad anpassas till
människan istället för bilen och ger en trevligare stadsmiljö. Stadsmiljöns
kvaliteter prioriteras högt och gestaltning av de offentliga rummet stärker
stadens identitet och kommunens attraktionskraft. Att komplettera
bebyggelse i byar och samhällen innebär en förädling som kan förstärka
mindre orters identitet och attraktivitet”.
Med ovanstående som utgångspunkt arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt med att hitta lämpliga
förtätningsprojekt, och att intressera fastighetsägare och investorer för att
bygga i vår stad.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

DIA 2015.2541
KS 2015.276.210

§ 156 (forts).
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut att
informera och visa vilka områden som är aktuella för förtätningar på
Trossö och de centrala stadsdelarna
En hel del av dessa projekt redovisas på karta i kommunens översiktsplan,
men inte alla, då vissa områden är små och redovisningen då blir alltför
detaljerad. Översiktsplanen har också en generell skrivning enligt ovan,
som gör att kommunen hela tiden söker efter förtätningsmöjligheter. Man
tittar alltså på varje yta i staden, bebyggd som obebyggd, och funderar
över om de används på bästa sätt. Då allmänna behov, enskilda viljor och
marknadens efterfrågan varierar över tid är det därför inte möjligt att fullt ut
identifiera och informera om samtliga förtätningsprojekt innan de blivit ett
formellt ärende. Så snart ett ärende startat i kommunen har vi dock
ambitionen att vara så öppna som möjligt i vilka projekt som drivs i staden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser med stöd av ovanstående
att ett beslut enligt medborgarförslaget inte bör fattas.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.2538
KS 2014.406.106

§ 157
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut om att
starta en kampanj som ställer frågan om hur Karlskronas
kommuninvånare tycker att kv Muddret och kv Hattholmen ska
utvecklas och förändras för framtiden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att starta en kampanj som ställer frågan om hur Karlskronas
kommuninvånare tycker att kv Muddret och kv Hattholmen ska utvecklas
och förändras för framtiden.
Karlskrona kommun avser under hösten 2015 att inleda ett planarbete för
Hattholmen, där ett första programarbete avser att i bred medborgardialog
arbeta fram ett förslag på lämplig användning av området.
Synpunkter i medborgarförslaget anses härmed besvarade.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.2538
KS 2015.320.210

§ 158
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun inför
obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
inför obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare, med
genomgång av de föreslagna åtgärderna, innan beslut tas av igångsättning
av planläggning. Dessa platsbesök bör framförallt ske inom världsarvets
utbredningsområde och likaså inom området för riksintresse gällande
kulturmiljön inom de centrala stadsdelarna. Platsbesök med guidning om
ett områdes specifika förutsättningar tillsammans med ett större helhetsperspektiv, skulle kunna öka förståelsen och berika kompetensen för kloka,
hållbara och väl underbyggda beslut för människor i dagens samhälle och
för kommande generationer.
Tjänstemän som arbetar med planer i Karlskrona besöker alltid de aktuella
platserna tidigt i processen, som en del i ett bredare arbete att samla in
information och aktuell kunskap om området. Kommunens folkvalda i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden har som rutin att antingen för egen del
eller i samordnad form (genom s k AU-besök) besöka aktuella platser i de
fall någon ledamot i nämnden känner att ett behov av detta finns. I
samrådsskedena för detalj- och översiktsplaner bedöms behov av
medborgardialog från fall till fall, utifrån ärendets karaktär och föreliggande
behov.
forts.

Sign

Sign

Sign

23

Sammanträdesdatum

13 augusti 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

DIA 2015.2538
KS 2015.320.210

§ 158 (forts).
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun inför
obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde
Kommunen månar alltid om att försöka vara så öppna och transparanta
som möjligt, och håller gärna samråd på, eller i närheten av, den aktuella
platsen. Att införa ytterligare obligatoriska rutiner för ordnade besök på
plats i varje ärende bedöms inte vara nödvändigt, samt inte heller vara god
hushållning med de kommunala resurserna.
_________
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Sign

Blad

24

Sammanträdesdatum

13 augusti 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.2507
KS 2015.227.331

§ 159
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut om att
skapa mer parkliknande område söder om brofästet till nya
Saltöbron, vid Björkholmen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att skapa ett mer parkliknande område söder om brofästet till
nya Saltöbron, vid Björkholmen. Minska ned antalet parkeringsplatser,
plantera mer träd och buskar, sätt ut mer bänkar och gör gärna en trappa
mellan nya Saltöbron och det nya parkområdet och parkområdet får gärna
utsmyckas med konst. Området kan lämpligen namnes med ”Lilla Holmsparken” eller ”Lilla Holmsplan”.
Karlskrona kommun har under våren 2015 påbörjat ett planarbete för
rubricerat område som även kallas Kilströmskaj. Kommunen arbetar
kontinuerligt med planering för förtätning och förädling i befintlig stadsmiljö
allt i enlighet med av fullmäktige antagna översiktsplanen från 2010. Hela
Trossö med omnejd utgör ett förtätningsområde.
Kilströmskaj är ett exempel på ett område som kan förtätas i centralt i
Karlskrona och som är attraktiv för bostadsbebyggelse. Tomten på
Kilströmskaj har under många nyttjas som parkering men har tidigare varit
bebyggd. Detta är ett bra exempel på hur Karlskrona kommun kan förädla
centralt belägen mark med havsläge i väster. Kilströmskaj föreslås vidareutvecklas med bostäder och service.
forts.
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DIA 2015.2507
KS 2015.227.331

§ 159 (forts).
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut om att
skapa mer parkliknande område söder om brofästet till nya
Saltöbron, vid Björkholmen
Inom planområdet föreslås även en utveckling av de offentliga miljöerna så
som ett nytt trädplanerat torg, ett utvecklat rekreationsstråk utmed vattnet
med bänkar och vegetation inklusive en trappa mellan nya Saltöbron och
Kilströmskaj.
Grönytan söder om planområdet föreslås även vidareutvecklas med
sittplatser och grönska.
Synpunkterna i medborgarförslaget anses härmed besvarade.
_________
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2015.2538
KS 2015.319.214

§ 160
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut
om att avbryta pågående planläggning med bebyggelseprojekt
vid Björkholmen/Saltö sund och byta plats till Blåportsområdet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget
besvarat.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att avbryta pågående planläggning med bebyggelseprojekt
vid Björkholmen/Saltö sund och byta plats till Blåportsområdet för den
fortsatta planläggningen av föreslagen bostadsbebyggelse. Kommunen har
tidigare skissat och visat förslag på hög bostadsbebyggelse vid Blåportsområdet. Att byta område för planläggning har många viktiga fördelar och
dessutom kan ännu bättre utsiktsförhållanden erbjudas till höghusbebyggelse på Blåportsområdet, vilket också erbjuder bättre
förutsättningar med inte behöva klämma in hus på ett alldeles för litet och
olämpligt område som vid Björkholmen/Saltö sund.
Blåportsområdet är idag redan planlagt för bostäder. Karlskrona kommun
har under våren 2015 påbörjat ett planarbete för området vid
Björkholmen/Saltö sund även kallat Kilströmskaj. Både Blåportsområdet
och Kilströmskaj kommer att behövas för att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse centralt i Karlskrona. Karlskrona kommun arbetar
kontinuerligt med planering för förtätning och förädling i befintlig stadsmiljö
allt enligt med den av fullmäktige antagna översiktsplanen från 2010.
Karlskrona är en kommun i tillväxt och ett ökat bostadsbyggande är
angeläget för att möta rådande behov av bostäder och kommunen behöver
planlagda markreserver i attraktiva lägen.
forts.
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DIA 2015.2538
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§ 160 (forts).
Svar på medborgarförslag. Att Karlskrona kommun tar beslut
om att avbryta pågående planläggning med bebyggelseprojekt
vid Björkholmen/Saltö sund och byta plats till Blåportsområdet
Kilströmskaj är ett exempel på ett centralt område som kan förtätas
och som är attraktiv för bostadsbebyggelse med havsläge i väster.
Tomten på Kilströmskaj har under många nyttjats som parkering men
har tidigare varit bebyggd.
Synpunkterna i medborgarförslaget anses härmed besvarade.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Ledningsgruppen
Akten

DIA 2015.1819

§ 161
Behovsutredning, miljö – rapport
Miljöchef Magnus Lindoffsson informerar i ärendet.
En behovsutredning har utförts med syfte att i enlighet med miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) bedöma resursbehovet för tillsyn enligt
miljöbalken och dess förordningar, behovsutredningen omfattar även de
resurser som bedöms behövas för livsmedelskontrollen samt övrig kontroll
och tillsyn som faller under miljöavdelningens ansvarsområde enligt
reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona
kommun såsom strålskydd, handel med vissa receptfria läkemedel samt
tobak.
Ansvarig myndighet ska avsätta tillräckliga resurser som i tillräcklig grad
svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens
för tillsynsarbetet. Myndigheten ska årligen upprätta en tillsynsplan för hur
verksamheten ska bedrivas samt regelbundet följa upp och utvärdera
tillsynsverksamheten. Föreliggande behovsutredning ska utgöra grunden
till tillsynsplanen.
Informationen tas till dagens protokoll.
________
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§ 162
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________
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§ 163
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
tjänstemän
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________
Förteckning finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 164
Anmälningsärenden
1. Regeringen. Miljö- och energidepartementet. Regeringsbeslut
2015-05-07. Överklagande i fråga om utvidgat strandskydd för
Karlskrona kommun, nu fråga om inhibition.
2. Länsstyrelsen Skåne. Beslut 2015-05-21. Ändring av villkor gällande
tillståndsbeslut om att uppföra och driva en vindkraftsanläggning vid
Yttre Stengrund i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-05-25. Antagande av
detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Trummenäs, Karlskrona kommun.
4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-05-25.
Överklagande av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten på
fastigheten Långemåla 1:43 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-05-22. Anmälan om vattenverksamhet för muddring av Svarthakedoppingen 3 i Karlskrona
kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-05-29. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av bostadshus och tre komplementbyggnader på
fastigheten Verstorp 3:19 i Karlskrona kommun.
7. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-06-02. Avser
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Färmanstorp 4:1 i Karlskrona kommun.
8. JO. Riksdagens ombudsmän. Beslut 2015-06-03. Anmälan till JO
angående begäran om handlingar.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-05. Beslut om riktlinjer:
Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden – hänsyn till
översvämningsrisker i föränderligt klimat.
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Riktlinjer. Säkerhetsnivåer för byggande i
låglänta områden – hänsyn till översvämningsrisker i föränderligt
klimat.
forts.
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§ 164 (forts).
Anmälningsärenden
11. Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-06-04. Avser
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Frändatorp
25:73, Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-02. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus samt
garage på fastigheten Senoren 12:2 i Karlskrona kommun. Dnr 5261772-15.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-02. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus samt
garage och förråd på fastigheten Senoren 12:2 i Karlskrona kommun.
Dnr 526-1774.15.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-04. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Sprattleboda 1:7
i Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-04. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Övraboda 1:9 i
Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-08. Överklagande av miljöoch samhällsbyggnadsnämndens beslut om föreläggande om att vidta
åtgärder så att sillfjäll avskiljs från avloppsvattnet innan det släpps ut i
Sanda hamn, Sturkö.
17. Länsstyrelsen Skåne. Beslut 2015-06-04. Tillstånd enligt miljöbalken till
hamnverksamhet.
18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut. Tillstånd att göra ingrepp i
oregistrerad fornlämning belägen på Hästholmen 1:67, Torhamns
socken, Karlskrona kommun.
19. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-06-10. Bygglov
för utrymningsramp m.m. på fastigheten Palander 8, Karlskrona
kommun.
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-10. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 3:48 i Karlskrona
kommun.
forts.
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§ 164 (forts).
Anmälningsärenden
21. Kommunfullmäktige 3 juni 2015 § 96. Detaljplan för Pottholmen,
etapp 1.
22. Kommunfullmäktige 3 juni 2015 § 94. Uppföljning per den 31 mars
2015 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-16. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus och
tre komplementbyggnader på fastigheten Verstorp 3:9 i Karlskrona
kommun.
24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-18. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av ett enbostadshus och två komplementbyggnader
m m på fastigheten Trolleboda 10:1 i Karlskrona kommun.
25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-05-25. Byggnadsminnesförklaring av Afvelsgärde gård i Lyckeby på fastigheten Afvelsgärde
1:1 i Karlskrona kommun.
26. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-01. Tillsynsvägledningsplan för avdelning Tillsyn & Prövning 2015 – 2017.
27. Högsta Förvaltningsdomstolens dom 2015-06-23. Rättsprövning
avseende fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen
avseende Hasslö 9:171, Garpen, Karlskona kommun.
28. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-06-24. Avser
ansökan om tillstånd till utrivning av befintlig damm och intagskanal till
Augerums kraftverk m m, Karlskrona kommun.
29. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 117. Rapport avseende
finansverksamhet första tertialet 2015.
30. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 124. Förslag till riktlinjer för God
Ekonomisk Hushållning.
31. Drift- och servicenämnden 23 juni 2015 § 87. Yttrande över Förslag till
riktlinjer för bostadsförsörjning – Bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun.
32. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-26. Tillstånd till fiske med
elektrisk ström.
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§ 164 (forts).
Anmälningsärenden
33. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-26. Överklagande av miljöoch samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnader, fastigheten Hasslö 1:308 i Karlskrona
kommun.
34. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-06-30. Strandskyddsdispens för uppläggning av muddermassor m m på fastigheten
Torstäva 9:43 i Karlskrona kommun.
35. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-29. Detaljplan för
Mineralen 1 m fl, Torskors i Karlskrona kommun.
36. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-26. Detaljplan för
fastigheten Pottholmen 1 m fl, etapp 1 i Karlskrona kommun.
37. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-06-29. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus och två
komplementbyggnader m m på fastigheten Trolleboda 10:1 i
Karlskrona kommun.
38. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-06-24. Avser
ansökan om tillstånd till utrivning av befintlig damm och intagskanal till
Augerums kraftverk m m, Karlskrona kommun.
39. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 116. Årsredovisning år 2014 för
Karlskrona kommun.
40. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 118. Förslag till kommungemensam värdegrund.
41. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 119. Förslag till ändring av
miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
42. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 126. Svar på motion om
avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på
bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och solpaneler i
samband med ny-, om- och tillbyggnad.
43. Åklagarmyndigheten, Malmö. Underrättelse avseende brott mot
områdesskydd.
44. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-07-10. Avskrivning av ärende
efter återkallelse av överklagande. Blekingebuss HB.
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§ 164 (forts).
Anmälningsärenden
45. Blekinge Tingsrätt. Underrättelse 2015-07-10. Avser Jances Bensin,
Livs & Service AB, Järnvägstorget Karlskrona.
46. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2015-07-03.
Föreläggande enligt miljöbalken avseende Uttorp 1:90 i Karlskrona
kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
47. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 125. Budget 2016 och planer
2017-2018 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
48. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 115. Revisionsberättelse år
2014 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona kommun.
49. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Dom 2015-07-20. Avser
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Lyckeby 4:35 i Karlskrona kommun.
50. Äldrenämnden 27 maj 2015 § 100. Strandgården byggnad 34 –
föreningarnas hus.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

36

Sammanträdesdatum

13 augusti 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 165
Kurser och konferenser
Inga anmälningar.
_________
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Sökanden
Kommunfullmäktige
Akten

PLAN 2014.2191

§ 166
Detaljplan för Frimuraren 8, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för Frimuraren 8, Trossö, Karlskrona kommun, samt
2. att godkänna ställningstagande om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
Ärendet
Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Frimuraren 8, Trossö.
Planens huvudsakliga syfte är att säkerställa nuvarande användning i form
av skola samt möjliggöra en flexibilitet för framtida användning genom att
tillföra användningsbestämmelserna bostads- och centrumändamål.
_________
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Sökanden
Akten

PLAN 2004.2738

§ 167
Detaljplan för kv Gulin – avskrivning av äldre planuppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete för kv Gulin avbryts och avskrivs.
Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2004-06-07 § 256 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
kv Gulin. Syftet med planen var att skydda kulturhistoriskt intressant
bebyggelse samt skapa nya byggrätter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 mars 2015 § 60
att ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Gulin 1. Syftet är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus
samt att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse.
Med hänvisning till ändrade förutsättningar bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att uppdraget som gavs 2004-06-07 § 256 inte
längre är aktuellt utan istället ersätts av uppdraget som gavs den 12 mars
2015 § 60.
Fastighetsägaren samtycker till att planuppdraget avskrivs.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att ärendet från
2004 avbryts och avskrivs och att detaljplanearbetet drivs vidare i det nya
uppdraget.
________
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Sökanden
Akten

PLAN 2014.1243

§ 168
Detaljplan för Spandelstorp S:1 i Spandelstorp, Karlskrona kommun
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att låta detaljplan för Spandelstorp S:1, bli föremål för samråd, samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i oktober 2014 att inleda planläggningsarbete för rubricerad fastighet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra garagebyggnation på mark som idag
ägs av kommunen och är planlagd som parkmark. Avsikten är att ändra
detaljplanen till bostadsändamål, för att därmed kunna bevilja byggnation
och möjliggöra försäljning av marken.
________
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Sökanden
Akten

PLAN 2015.2725

§ 169
Detaljplan för del av Verkö 3:1 och 3:25, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbetet för del av fastigheterna Verkö 3:1 och
3:25, samt
2. att detaljplanen bedöms vara antagen före den 1 januari 2017.
Ärendet
En begäran om planbesked för planläggning av del av fastigheterna
Verkö 3:1 och 3:25 inkom till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den
4 juni 2015. Syftet med begäran är att pröva möjligheten att skapa
planmässiga förutsättningar för en ny sträckning av Verkövägen.
Planområdet är beläget på södra Verkö inom Verkö hamn- och industriområde. Gällande detaljplan vann laga kraft 1975 och anger kvartersmark
för industriändamål.
ABB High Voltage Cables har förvärvat f d Flextronicsbyggnaden vilket
innebär att Verkövägen, med allmän trafik och tunga lastbilstransporter,
skär igenom ABB:s verksamhetsområde. Likaså har Roxtec förvärvat en
fastighet österut som har medfört att Rombvägen löper mellan företagets
byggnader. I båda fallen finns det stor risk för olyckor.
Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes ett samarbetsprojekt
mellan parterna Karlskrona kommun, Stena Line/Karlskrona Baltic Port,
ABB HVC och Roxtec som resulterade Utvecklingsplan för södra Verkö –
Östersjöns nav. Utvecklingsplanen fastställdes av kommunstyrelsen 201309-03 § 170. Den föreslagna sträckningen för vägen överensstämmer med
etapputbyggnaden i Utvecklingsplanen.
_________
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Fastighetsägare
Akten

MALM 2014.960

§ 170
Uttorp 1:90 och Uttorp 1:41. Överträdelse av strandskydd
Naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt föredrar ärendet.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) yrkar att vitet sätts till 25 % av 20 000 kronor då det
handlar om ett mindre stängsel och då intentionen med stängslet varit att
hålla landskapet öppet med hjälp av djur varit god.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot
Björn Nurhadis (SD) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Björn Nurhadi (SD) och Robert Andersson (SD) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att med stöd av miljöbalkens 26 kap 1 och 24 §§,
2. att vid vite om 20 000 kronor förelägga Roger Svensson
19630415-3353 att helt undanröja de stängsel och hägn som uppförts
inom strandskyddat område på fastigheterna Uttorp 1:41 och Uttorp 1:90 i
enligt med anvisningar på kartbilaga 1,
3. att kartbilaga 1 ingår i beslutet, samt
4. att rättelsen ska vara genomförd senast 1 månad efter beslutet vunnit
laga kraft.
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MALM 2014.960

§ 170 (forts).
Uttorp 1:90 och Uttorp 1:41. Överträdelse av strandskydd
Ärendet
På fastigheten Uttorp 1:90 och Uttorp 1:41 har stängsel uppförts inom
strandskyddat område. Stängslet är uppfört utan föreliggande dispens från
strandskyddet. Stängslet har förändrats under tillsynsärendets gång och
den första delen markerat A på karta är placerad inom fastigheten Uttorp
1:41 men har uppförts av fastighetsägare till Uttorp 1:90. Syftet med
stängslet var (vid uppförandet 1991) att markera gräns mellan
fastigheterna samt att hindra människor och hundar att passera, enligt
uppgift från ägaren till stängslet.
Under sommaren 2014 utökades stängslingen och et hägn för två hästar
uppfördes med huvudsaklig utbredning på fastigheten Uttorp 1:90, även
detta utan dispens från strandskyddet och av fastighetsägaren till
Uttorp 1:90.
Ägaren till stängslet förelades om rättelse den 28 augusti 2014. Kravet var
att ägaren antingen skulle ansöka om dispens för stängsel/hägn eller
undanröja detsamma helt. Ärendet överklagades till såväl länsstyrelsen
som till mark- och miljödomstolen. Båda prövningsinstanserna
konstaterade att stängsel/hägn strider mot strandskyddet och att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden därmed haft fog för sitt föreläggande. Markoch miljödomstolens dom innebär och att rättelse ska ske genom att alla
stängsel undanröjs inom det strandskyddade området senast den 1 juni
2015. Sedan den 21 januari 2015 har det utökade strandskyddet på
platsen upphört och strandskyddsområdet omfattar numera 100 meter från
strandlinjen.
Företrädare för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen besökte platsen
den 7 juli 2015 och konstaterade att rättelse ej skett då hägn och stängsel
fortfarande fanns kvar på den aktuella platsen. Hägnet hade förändrats i
det avseende att elstängsel bytts ut mot fårstängsel och flyttats några
meter söder ut (enligt markering B på karta). Det kunde också konstaterats
att plantering skett längs sträckning A samt att grindar uppförts. Några djur
fanns inte i hägnet vid det aktuella besöket.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

43

Sammanträdesdatum

13 augusti 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

MALM 2014.960

§ 170 (forts).
Uttorp 1:90 och Uttorp 1:41. Överträdelse av strandskydd
Någon ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av hägnet har
inte inkommit till prövningsmyndigheten.
Ägare till fastigheten Uttorp 1:41 för inte några anspråk på stängslet som
är uppfört inom deras fastighet och motsätter sig inte att det undanröjs.
Grund för beslut
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken råder strandskydd på den aktuella platsen.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsmiljöer
för växter och djur på land och i vatten.
Enligt 7 kap 15 § får inte anläggningar eller anordningar utföras om de
hindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett område där den annars
skulle ha färdats fritt.
Enligt 7 kap 16 § gäller inte förbudet byggnader anläggningar, anordningar
eller andra åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de
behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötsel och de för sin
funktion måste ligga inom strandskyddet.
Enligt 26 kap 1 § ska tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller vid anmälan
i nödvändig utsträckning kontrollera att efterlevnaden av miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken
som behövs för att vidta rättelse.
Enligt 26 kap 14 § får föreläggande förenas med vite.
Bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att rättelse ej
skett och att mark- och miljödomstolens dom står fast. För att åstadkomma
rättelse skall föreläggande förenat med vite ställas.
_________
Upplysningar
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av
kommunfullmäktige.
Sign

Sign

Sign

Blad

44

Sammanträdesdatum

13 augusti 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Berörda grannar
E.ON Elnät Sverige AB
Post- och Inrikes Tidningar
Akten

BYGG 2015.1998.220

§ 171
Bjärby 7:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett
enbostadshus i två våningar och ett garage 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.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i
två våningar samt ett garage, i ett område utanför Nättraby där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas. På fastigheten avses
en tomt styckas av med en storlek på cirka 2 700 kvm.
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.
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§ 171 (forts).
Bjärby 7:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
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 1 juli 2015 konstaterades att den tilltänkta
avstyckningen är belägen på en höjd med berg i dagen och flertalet
stenblock. Tomtavstyckningen sluttar mot söder och mot Klarabergsvägen i väst. Marken som föreslås för byggnation ligger uppe på en
platå. Tillfart finns anordnad från Klarabergsvägen med en tämligen
brant in-/utfart.
Vegetationen på platsen utgörs främst av uppvuxna träd i form av ek,
lönn, oxel samt högt gräs. På den utpekade tomtplatsen, samt i dess
närhet, har länsstyrelsen i Blekinge län pekat ut flertalet skyddsvärda
träd. Vid besök på platsen kunde det konstateras att flera av de
skyddsvärda träden inte bedöms påverkas av ansökta åtgärder.
I området förekommer luftburna ledningar.
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§ 171 (forts).
Bjärby 7:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
Platsen ingår i ett större sammanhängande område som är utpekat i
en bevarandeplan för odlingslandskapet. I jordbrukslandskapet
väster om Klarabergsvägen, har även Riksantikvarieämbetet
registrerat två fornlämningar, en bylämning, daterad medeltid och en
hällristning daterad stenålder, bronsålder.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets sjöövningsområde.
Vatten och avlopp
Fastigheten avses att försörjas med enskilt vatten och avlopp.
Yttranden
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Yttranden från grannar har inte inkommit.
E.ON framför att de inom fastigheten för nybyggnation har
lågspänningsluftledningar. Kraftledning enligt ovan är underkastade
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).
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 tung fordon till stolparna. För arbete
under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och
både Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas, vilket i detta fall bland annat
innebär följande:
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§ 171 (forts).
Bjärby 7:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
Ingen uppställning av maskiner, fordon, bodar etc. under eller i
omedelbar närhet av ledningen. Ej heller tillfälliga jordupplag.
Kranarbete är förbjudet under eller strax bredvid kraftledningen,
stationära kranar får ej placeras så att kranarmen/vajern kan komma
i närhet av ledningen. Vid övrigt arbete under ledningen gäller
minimiavstånd i vertikal led mellan faslina och maskin 2 meter. I
sidled gäller 2 meter. Spärrbara maskiner ska användas.
Måste man av något skäl arbeta på gränsen till dessa avstånd eller
att spärrbara maskiner inte används ska ledningsbevakning beställas
via E.ONs kundsupport. Kostnaden för detta kommer att påföras er
eller er entreprenör. Flaggstänger eller liknande, får inte placeras så
nära kraftledningen at dessa kan komma i kontakt med strömförande
linor vid fall. Om exempelvis en 12 meter hög flaggstång monteras
får denna inte placeras närmre strömförande lina än 14 meter,
horisontellt mått. Marknivån får inte förändras vid stolpar och stag.
E.ON Elnät förutsätter att befintlig ledning kan vara kvar i nuvarande
lägen och at vi inte drabbas av några kostnader i samband med
bygglovets genomförande och att eventuella flyttningar eller
ändringar bekostas av exploatören. Prisuppgift och leveranstid på
anslutning lämnas på begäran.
Skäl till beslut
Den föreslagna bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av
befintlig bebyggelsestruktur. Fastigheterna i området är av skiftande
karaktär gällande storlek och utformning varför den föreslagna
avstyckningen utgör en lämplig komplettering av det befintliga
fastighetsmönstret.
Nivåskillnaden mellan den föreslagna tomtavstyckningen och Klarabergsvägen är betydande men lämplig tillfart bedöms kunna
anordnas under förutsättning att lutningen tas upp successivt längs
tillfartens hela längd.
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§ 171 (forts).
Bjärby 7:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
Fastigheten avses att försörjas med enskilt vatten och avlopp och
miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskilt avlopp är möjligt
att ordna inom fastigheten.
Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas av
aktuella åtgärder. Den tilltänkta avstyckningen utgörs inte av odlad
mark och bedöms därmed inte heller på ett naturligt sätt ingå i det
större sammanhängande odlingslandskapet som bevarandeplanen
syftar på. Skyddsvärda träd bedöms inte påverkas negativt av
ansökta åtgärder.
Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns
förutsättningar för att åstadkomma en enskild vatten- och
avloppslösning på fastigheten. Den sökande måste dock inkomma
med en ansökan om enskild avloppsanläggning till miljöavdelningen,
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan bör göras
senast i samband med bygglovsansökan och tillstånd för en
avloppsanläggning ska finnas innan bygglov kan ges.
_________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i
huvudsak utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får
påbörjas enligt 9 kap 39 § PBL.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
9 kap 39 § PBL.
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§ 171 (forts).
Bjärby 7:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillståndseller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken komma
att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos
länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Verksamhet eller åtgärd
som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något
annat.
Det är enligt 2 kap kulturmiljölagen 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.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 172
Fridlevstad 3:34. Anmälan angående olovligt byggande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att med stöd av 11 kap 20 och 37 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) PBL förelägga Jimmie Mårtensson, ägare till fastigheten
Fridlevstad 3:34, att riva de tillbyggnader (carport och förråd) som
gjorts vid garaget så att befintliga lov och startbesked följs, samt
2. att besluta om ett vite på 15 000 kronor till fastighetsägaren
Jimmie Mårtensson om han underlåter att genomföra åtgärderna i
punkten 1, inom 3 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft.
Ärendet
En anmälan har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende olovligt uppförd carport, förråd och inglasad
altan på fastigheten 3:34.
Vid besök på plats kan konstateras att det garage som finns på
fastigheten (på cirka 50 kvm) har byggts till med en carport och ett
förråd på cirka 30 kvm respektive 18 kvm. Vidare har tillbyggnader i
form av vardagsrum och uterum skett på bostadshuset. Samtliga
åtgärder saknar bygglov.
Fastighetsägaren har beretts tillfälle att yttra sig över anmälan och då
bland annat framfört att han felaktigt inte har anmält tillbyggnaderna
men att det är tokigt att den gamla detaljplanen inte har ändrats och
att hans byggnadsarea därför är begränsad. Han kan riva förrådet
om så önskas. Ändring av taket på garaget har meddelats miljö- och
byggnadsnämnden per telefon och då sas det att det gick bra
eftersom skillnaden var liten. Han hänvisar också till Attefalls
bestämmelserna om möjligheter att bygga 25 + 15 kvm genom en
anmälan.
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§ 172 (forts).
Fridlevstad 3:34. Anmälan angående olovligt byggande
Fastighetsägaren har i efterhand sökt om bygglov för tillbyggnaderna
på bostadshuset. Ett byggnadslov har beviljats men sedan upphävts
av Länsstyrelsen. Fastighetsägaren har ställt fråga om
detaljplaneändring för att möjliggöra tillbyggnaderna. Ärendet är
under beredning och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar
därför inte ställning till dessa åtgärder i detta beslut
Fastighetsägaren har också gjort en anmälan enligt 9 kap 4 a § planoch bygglagen avseende uppförande av en fristående carport med
förråd. Ett startbesked för en fristående carport med förråd har
lämnats 2015-07-08 (dnr BYGG 2014.4563). Ett uppförande av
fristående carport och förråd förutsätter att rättelser görs avseende
de tillbyggnader som tidigare gjorts på garaget.
Fastighetsägaren har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till
rättelseföreläggande. Något yttrande har inte inkommit.
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan F5 från 1955. Planen anger att
tomten är avsatt som kvartersmark för allmänt ändamål, vattentäkt.
Fastighetens byggrätt begränsas av prickmark fem meter från
fastighetsgränsen mot Västra Kyrkvägen samt tre meter från
resterande tre fastighetsgränser. Byggnader på fastigheten får
uppföras i högst två våningar. För omkringliggande fastigheter
medger detaljplanen kvartersmark för bostadsändamål i fristående
byggnadssätt. För bostadsändamål finns reglering om att två
tredjedelar av tomtplatserna ska lämnas obyggda och huvudbyggnad
får ej uppföras med större byggnadsarea än 120 kvm.
Huvudbyggnad får som högst uppföras i två våningar.
Komplementbyggnader får uppföras med maximal byggnadsarea på
50 kvm.
Fastigheten Fridlevstad 3:34 ligger i anslutning till befintliga
enfamiljshus och har sedan 1950-talet även varit bebyggd med ett
enbostadshus. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage
på 50 kvm beviljades år 2001.
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§ 172 (forts).
Fridlevstad 3:34. Anmälan angående olovligt byggande
Miljö- och byggnadsnämnden tog då i beaktning att fastigheten
används som bostad och tillämpade de regleringar som finns i
gällande detaljplan för det omslutande bostadskvarteret med
bostadsändamål.
Skäl till beslut
Enligt 11 kap 5 § plan- och byggnadslagen ska byggnadsnämnden
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta
om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har
följt en bestämmelse i plan- och bygglagen m.m.
Tillbyggnaderna som har vidtagits vid garaget bedöms vara
lovpliktiga. Med hänsyn till detaljplanens bestämmelser bedöms det
inte möjligt att i efterhand söka bygglov för åtgärderna. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bedömer det inte heller lämpligt att
möjliggöra en så omfattande tillbyggnad.
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden
förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid
vidta rättelse. Eftersom bygglov saknas för tillbyggnaderna på
garaget (förråd och carport) ska dessa rivas så att befintligt lov och
startbesked följs. Det bedöms vara skäligt att arbetet ska vara gjort
inom 3 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas
med vite. Med hänsyn till åtgärdernas omfattning och möjligheterna
att få rättelse genomförd, föreslås föreläggandet förenas med vite om
15 000 kronor för ägaren av fastigheten.
________
Upplysningar
Om föreläggandet inte följs får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
med stöd av 11 kap 27 § plan- och bygglagen beslut att åtgärden ska
genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2015.821.220

§ 173
Frändatorp 25:96, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandbesked för lokalisering av ett fritidshus i ett
våningsplan utan inredd vind 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.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i ett
våningsplan utan inredd vind 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 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.
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§ 173 (forts).
Frändatorp 25:96, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus
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 2 mars 2015 konstaterades att den aktuella
platsen som är avsedd för tomtplats och nybyggnation av fritidshus, utgör
cirka 1 400 kvm och sluttar mot väst. Det är en tydlig nivåskillnad mellan
Ekenabbsvägen (väg 761) och den aktuella platsen för bebyggelse. Infart
finns anordnad från Ekenabbsvägen.
Terrängen är något kuperad och det förekommer ett antal större stenar.
Växtligheten är varierad men det förekommer främst björk, ek, tall, gran
och en. På vissa platser har det uppstått vattensamlingar.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret samt riksintresse för
högexploaterad kust.
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§ 173 (forts).
Frändatorp 25:96, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Strandskydd
Delar av fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till
strandområden samt att bevara goda livsmiljöer för växter och djur. Det är
förbjudet att privatisera inom strandskyddad område och dispens från
strandskyddslagen kan lämnas endast om växt- och djurliv inte påtagligt
skadas eller att allmänhetens tillträde till området inte försämras.
Dessutom ska särskilda skäl föreligga enligt 7 kap 18 c § miljöbalken.
Den aktuella platsen som har pekats ut för nybyggnad av fritidshus,
omfattas dock inte av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken.
Yttranden
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Synpunkter från grannar har inte inkommit.
E.ON Elnät Sverige AB (2015-04-08) framför att de inom den planerade
fastigheten inte har några ledningar och därmed inget att erinra. Prisuppgift och leveranstid på anslutning lämnas på begäran.
Trafikverket (2015-04-09) framför följande i deras yttrande.
Trafiksäkerhet
Fastigheten ligger utmed väg 761. Byggnadsfritt avstånd från vägområdet
är 12 meter och inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta
föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. Eftergivliga
anordningar så som staket kan tillåtas.
Det framgår inte i ansökan med vilket avstånd till vägen som byggnaden
placeras. Enligt Trafikverkets uppskattning placeras den cirka 6 meter från
vägen.
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§ 173 (forts).
Frändatorp 25:96, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus
För att Trafikverket inte ska ha några synpunkter på ett eventuellt bygglov
ska byggnaden placeras minst 12 meter från väg 761.
Buller
Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för
att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. De
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av
exploatören eller fastighetsägaren. Väg 761 är cirka 4 meter bred och har
hastighetsbegränsning 70 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 255
fordon/dygn varav cirka 20 är tunga fordon. Enligt Trafikverkets bedömning
finns risk att riktvärdet för maximal ljudnivå (70 dBA) överskrids vid
placering av byggnad enligt ansökan.
Riktvärdet för maximal ljudnivå gäller vid uteplats. En förutsättning för att
Trafikverket ska godkänna förhandsbeskedet är att uteplats lokaliseras till
en tyst sida på fastigheten där samtliga riktvärden klaras. Trafikverket
förutsätter att kommunen ställer krav på detta.
Väganslutning
Enligt ansökan sker anslutning till väg 761 via befintlig anslutning och
Trafikverket förutsätter att kontakt tas med berörd väghållare. För nya eller
ändrade till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän
väg där staten är väghållare krävs att anslutningstillstånd söks enligt
väglagen § 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren.
Samlad bedömning
För att Trafikverket inte ska ha några synpunkter på förhandsbeskedet bör
det säkerställas att byggnaden placeras minst 12 meter från väg 761 och
uteplats ska lokaliseras till en tyst sida på fastigheten där samtliga
riktvärden för trafikbuller uppnås. Trafikverket förutsätter att kommunen
ställer krav på detta.
Sökanden gavs möjlighet att yttra sig över inkomna yttranden och även
revidera ansökan för att kunna följa de krav som Trafikverket ställer i sitt
yttrande.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad

57

Sammanträdesdatum

Blad

13 augusti 2015

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2015.821.220

§ 173 (forts).
Frändatorp 25:96, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus
Till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inkom sökande den 5 maj
2015 med ett yttrande och en revidering av ansökan som innebär att
fritidshuset placeras så att närmaste delen av byggnaden är 10 meter från
vägen och tänkt uteplats placeras 14 meter från vägen. Sökande framför i
sitt yttrande att kontakt tagits med Trafikverket och att uppgifter givits om
att avsteg från de 12 meter byggnadsfria avståndet från landsväg kan
göras.
Den sökandes yttrande och revidering av situationsplan (2015-05-05)
kommunicerades med Trafikverket som framförde följande den 23 juni
2015.
Placeringen av huset är nu reviderad så att det ligger 10 meter från
vägkant. Trafikverket kan i detta fall acceptera att byggnaden placeras
inom byggnadsfritt avstånd. Bullerfrågan kvarstår dock och det är
kommunen i sin handläggning som gör en bedömning av ansökan och som
ska säkerställa att riktvärdena klaras. Både ekvivalentnivå 50 dBA och
maximalnivå 70 dBA vid uteplatsen.
Skäl till beslut
Ansökta åtgärder följer de krav som ställs av Trafikverket angående
avstånd från Ekenabbsvägen (väg 761). I bygglovsskedet kommer krav
ställas på att riktvärdena för buller klaras.
En nybyggnad av fritidshus med en byggnadsarea på cirka 75 kvm anses
vara en godtagbar komplettering av bebyggelsestrukturen, anslutning kan
göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och infart finns
redan anordnad ifrån Ekenabbsvägen.
Med ett ökat avstånd till Ekenabbsvägen bedöms byggnadens placering
vara lämplig utifrån ett säkerhetsperspektiv. Placeringen av byggnaden
längre ifrån Ekenabbsvägen gör det även möjligt att iordningställa en bra
tomtplats där det inte krävs större markutfyllningar för att jämna ut
nivåskillnader.
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§ 173 (forts).
Frändatorp 25:96, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus
Vattensamlingar som påträffades vid platsbesök på tomten bedöms inte
utgöra några problem om det vid markarbeten samt byggnation görs
lämplig dränering och att omhändertagandet av dagvatten görs ändamålsenligt på den egna fastigheten.
Riksintresse för totalförsvarets havsområde och riksintresse för
högexploaterad kurs bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder och
platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven
enligt 2 kap 4-5 §§ PBL om markens lämplighet och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
_________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Vatten från dränering samt dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna
tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2015.2384.220

§ 174
Karlskrona 4:10, del av. Bygglov för nybyggnad av kontorshus och
parkering
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja ansökan med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen för
nybyggnad av kontorshus och parkering,
2. att avgiften för bygglovet är 155 415 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige, samt
3. att godta byggherrens förslag på kontrollansvarig.
Ärendet
Ansökan avser nybyggnad av kontorshus vid västra delen av Skeppsbrokajen på Trossö. Byggnaden utformas med två rektangulära
byggnadskroppar i tre plan som sammanlänkas med en gemensam del för
kommunikation, teknik, entré m.m. Byggnaden har en byggnadsarea på
1 060 kvm. Högsta nockhöjd är cirka 11,6 meter. Fasader avses uppföras i
vit betong och bronsfärgad plåt. Fönster utförs i isolerglas och lättmetall
(vit). Marknivån vid byggnaden anges till som lägst till nivå + 107,0 och
färdigt glov kan beräknas till cirka + 107,4.
Parkering kommer att anläggas öster om kontorshuset.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan som vann laga kraft 2008. Marken är här
avsatt för centrumändamål samt gatuparkering. Byggnad får uppföras i en
till två våningar med indragen övervåning (på max 50 % av byggnadens
takyta). Nockhöjden är 5 respektive 11 meter.
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§ 174 (forts).
Karlskrona 4:10, del av. Bygglov för nybyggnad av kontorshus och
parkering
Byggnaden avviker från detaljplanen vad gäller nockhöjd och antal
våningar (sistnämnda avser trapphuset). Ramp och trappa förläggs på
mark som är avsatt för kajpromenad.
Platsen ingår i riksintresse för kulturmiljövård och världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
Yttranden
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit från ägare till fastigheten Fängelset 4. Man framför att
byggnadshöjden och våningsantalet blir ett betydande problem då
byggnaden kommer att ta en stor del av havsutsikten för den vinkel mot
gästhamnen som avses byggas om med utgångspunkt ifrån utsikten. Detta
kommer att påverka värdet på deras fastighet och deras
ombyggnadsplaner och anser därför inte att någon avvikelse från
detaljplan ska tillåtas.
Bedömning
Den planerade byggnaden innebär ytterligare ett steg i genomförandet av
detaljplanen för Skeppsbrokajen. De avvikelser som byggnationen innebär
är begränsade till yta och omfattning. Höjden beträffande de östliga och
västliga delarna av byggnaden avviker med cirka 60 cm vilket är en
avvikelse på cirka 5 %. Mittdelen (trapphuset) avviker från planen i två plan
och med cirka 6,6 meter i höjd. Denna del utgör dock en begränsad del av
byggnaden (cirka 9 % av byggnadsarean). Påverkan för bakomliggande
fastighet, Fängelset 4, bedöms därför vara begränsad och inte utgöra en
betydande olägenhet. Trapphuset är också inskjutet i vägglivet vilket gör
att byggnaden inte kommer upplevas som ett treplanshus, sett från gatan i
söder. Vidare syftar trapphuset till att skapa tillgänglighet till samtliga
våningsplan. Därtill kan anföras att liknande lösningar har gjorts för
befintliga byggnader på Skeppsbrokajen. Åtgärderna bedöms därmed var
för sig och sammantaget innebära en liten avvikelse som är förenlig med
planens syfte, d v s att skapa en stadsmarina med byggrätter för handel
och kontor. Byggnadens placering och utformning bedöms också bidra till
att skapa en levande hamn- och bebyggelsemiljö, en god helhetsverkan
och ett tillskott i stadsbilden.
forts.
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§ 174 (forts).
Karlskrona 4:10, del av. Bygglov för nybyggnad av kontorshus och
parkering
Parkeringen är förlagd till kvartersmark som är avsatt för gatuparkering.
Infart från Skeppsbrokajen (gata i söder) får endast ske öster ifrån. Utfart
kommer att vara förbjuden av trafiksäkerhetsskäl.
Då byggnaden uppförs över dagvattenledning kommer grundläggning ske
på sådant sätt att ledning och byggnaden säkras från påverkan av
varandra.
Utifrån ovanstående görs bedömningen att byggnaden uppfyller kraven i
2 kap 6 § plan- och bygglagen liksom kraven på höjdsättning avseende
stigande havsnivåer.
________
Upplysningar
Vissa undersökningar av föroreningar i mark och vatten har gjorts och kan
användas som underlag. Eventuellt behöver kompletterande provtagningar
göras. Om platsen ör förorenad kan sanering vara nödvändig och i så fall
ska en anmälan om avhjälpande åtgärd enligt miljöbalken göras till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden innan arbetena påbörjas.
Vad som anges ovan om utfartsförbud och grundläggningsarbeten på
grund av dagvattenledning, behöver följas upp i genomförandet.
Åtgärden får inte påbörjas förrän 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
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§ 174 (forts).
Karlskrona 4:10, del av. Bygglov för nybyggnad av kontorshus och
parkering
Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen ska redovisas senast vid byggsamrådet och
godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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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BYGG 2014.3879.220

§ 175
Möcklö 10:1, Möcklö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i
två våningar 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.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i två
våningar samt ett garage, i ett område på Möcklö där detaljplan saknas. På
fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på cirka 4 000 kvm.
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.
forts.
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§ 175 (forts).
Möcklö 10:1, Möcklö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
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.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den
13 juli 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Skäl till beslut
Efter att sökande tagit del av grannars och E.ONs yttrande valde
sökande att revidera sin ansökan den 17 juli 2015, från att ha ansökt
om tre tomtavstyckningar till att endast ansöka om en tilltänkt
avstyckning. Sökanden anpassade den aktuella tomten efter ställda
krav av E.ON och lokaliseringen bedöms inte längre innebär någon
direkt säkerhetsrisk eller negativ påverkan på E:ONs kraftledningar.
Beträffande grusvägen från Sturkövägen är det fastighetsägaren som
ansvarar för underhåll och skötsel. Denna servitutsväg måste vara
körbar för att boenden, räddningstjänst och andra servicefordon ska
kunna ta sig fram på vägen.
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§ 175 (forts).
Möcklö 10:1, Möcklö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
Frågor som gäller vägens beläggning eller eventuella belysning längs med
vägen är inget som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ställning
till i detta förhandsbesked.
Ett nytt hus bedöms kunna placeras på den aktuella tomten i linje med
omgivande bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara
godtagbar med avseende på landskapsbilden. Tomtavstyckningen innebär
att jordbruksmark tas i anspråk men då jordbruksmarken uppe på åsen inte
odlas av fastighetsägaren bedöms ett bostadshus inte ha en sådan
avgörande negativ effekt på jordbrukslandskapet att lokalisering bör nekas.
Riksintresse för totalförsvarets sjöövningsområde samt riksintresse för
högexploaterad kust och skärgård bedöms inte påtagligt skadas av
aktuella åtgärder. Platsen bedöms inte inrymma andra särskilda
naturvärden eller allmänna intressen. Nybyggnaderna kompletterar den
befintliga sammanhållna bebyggelsen och anslutning kan göras till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Tillfart är möjlig att anordna
till den tilltänkta avstyckningen.
Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
_________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
forts.
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§ 175 (forts).
Möcklö 10:1, Möcklö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage
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 §.
En förutsättning för bygglov är att framförda riktlinjer och föreskrifter av
E.ON efterföljs.
Fastigheten omfattas av strandskydd varför en strandskyddsdispens måste
finnas innan byggstart. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning gör en separat prövning om strandskyddsdispens enligt vad
som säg i 7 kap miljöbalken.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 176
Strömsberg 1:60, Rödeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
och garage
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att av Heiko Nolde (19670323-6874) samt Christina Nolde
(19630305-6284) ta ut en sanktionsavgift för angiven överträdelse med ett
belopp om 18 579 kronor i enlighet med 9 kap PBF, 6 §, 2:a stycket.
Ärendet
Det har kommit till vår kännedom att byggnadsarbeten på fastigheten
Strömsberg 1:60 påbörjats. Efter besök på platsen har vi konstaterat att så
är fallet.
För att påbörja sådan åtgärd krävs startbesked och något sådant har inte
utfärdats innan åtgärden påbörjades.
Enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen får en åtgärd inte påbörjas innan
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har givit ett startbesked, om
åtgärden kräver bygglov.
Fastighetsägaren meddelades den 30 juni 2015 med begäran om
förklaring.
Bygglovavdelningen upplyste fastighetsägaren i samma brev att avgiften
ska dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion tagits upp
till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten (miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden).
Rättelse innebär att det som gjorts genom den olovliga åtgärden återställs
till ursprungligt utseende.
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§ 176 (forts).
Strömsberg 1:60, Rödeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
och garage
Fastighetsägaren kommer ej att göra rättelse vilket enligt plan- och
bygglagens 11 kap 51 § innebär att byggsanktionsavgift ska tas ut av
tillsynsmyndigheten. Beslut om byggsanktionsavgift kommer att tas på
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde snarast. Storleken
på byggsanktionsavgiften är 18 579 kronor.
Om rättelse sker innan nämndens prövning tas ingen avgift ut och ärendet
avskrivs.
________
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§ 177
Trollemåla 1:17, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i
en våning utan inredd vind 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.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning utan inredd vind, i ett område i Trollemåla, cirka 3 km öster om
Kättilsmåla, där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. På
fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på cirka 2 000 kvm.
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.
forts.
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§ 177 (forts).
Trollemåla 1:17, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
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.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse 7 juli
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Skäl till beslut
Nybyggnation av ett enbostadshus på den aktuella platsen bedöms
vara lämplig med avseende på bebyggelsestrukturen och
landskapets karaktär. Den föreslagna tomtavstyckning innebär en
godtagbar komplettering av befintligt fastighetsmönster.
Lämplig tillfart bedöms kunna anordnas.
Miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskilt avlopp är möjligt
att ordna inom fastigheten.
Platsen inrymmer inte några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen.
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§ 177 (forts).
Trollemåla 1:17, Kättilsmåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns
förutsättningar för att åstadkomma en enskild vatten- och avloppslösning
på fastigheten. Den sökande måste inkomma med ritningar som visar
förslag till anordnande av avloppsanläggning till miljöavdelningen, miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, för godkännande senast i samband
med bygglovsansökan.
________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 178
Viadukten 3, Backabo. Bygglov för nybyggnad av garage
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) yrkar att sanktionsavgiften är 1/4 istället för 1/2 i
beräkningen då bygglov finns och med de omständigheter som råder.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot
Björn Nurhadis (SD) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Björn Nurhadi (SD) och Robert Andersson (SD) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
att av Enholmen Invest AB, orgnr 559002-8972, vd Ola Källerud
19740803-3335, ta ut en sanktionsavgift för angiven överträdelse med ett
belopp om 125 712 kronor i enlighet med 9 kap PBF, 3:a §.
Ärendet
Det har kommit till vår kännedom att byggnadsarbeten på fastigheten
Viadukten 3 pågår. Efter besök på platsen har vi konstaterat att så är fallet.
För att påbörja sådan åtgärd krävs startbesked och något sådant har inte
utfärdats innan åtgärden påbörjades.
Enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen får en åtgärd inte påbörjas innan
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har givit ett startbesked, om
åtgärden kräver bygglov. Fastighetsägaren meddelades 15 juni 2015 med
begäran om förklaring.
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§ 178 (forts).
Viadukten 3, Backabo. Bygglov för nybyggnad av garage
Bygglovsavdelningen upplyste fastighetsägaren i samma brev daterad 15
juni 2015 att avgiften ska dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om
sanktion tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten (miljö- och samhällsbyggnadsnämnden).
Rättelse innebär att det som gjorts genom den olovliga åtgärden återställs
till ursprungligt utseende.
Fastighetsägaren kommer ej att göra rättelse vilket enligt plan- och bygglagens 11 kap 51 § innebär att byggsanktionsavgift ska tas ut av tillsynsmyndigheten. Beslut om byggsanktionsavgift kommer att tas på miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde snarast. Storleken på bygglovsanktionsavgiften är 125 712 kronor. Om rättelse sker innan nämndens
prövning tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 179
Övrigt
Studiebesök i Borås
Informationen kommer att hållas vid ett senare tillfälle.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 180
Fortsättning av utbildning, miljö
Fortsättning av utbildning som rör miljöverksamheten utgår och tas
upp vid ett senare tillfälle.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
10 september 2015.
§ 185

Nya medarbetare

§ 186

Sammanträdesplan för år 2016

§ 187

Planlistan. Prioritering av planarbete

§ 188

Remiss. Riksintresse för kultur- och miljövårdsområdet Ö Skärgården
(K17)

§ 189

Information. Samhällsbyggnadsprocessen

§ 190

Information. Upphandling av verksamhetssystem

§ 191

Information. Bra mat för alla

§ 192

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 193

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 194

Anmälningsärenden

§ 195

Kurser och konferenser

§ 196

Detaljplan för Berggren 10 m fl. Antagande

§ 197

Detaljplan för Fredriksdal 8:17, Nättraby. Planbesked

§ 198

Detaljplan för Garvaren 23 m fl, Pantarholmen. Granskning

§ 199

Detaljplan för del av Karlskrona 6:27, Backabo. Planuppdrag

§ 200

Detaljplan för Stuart 3 och 4, Trossö. Planbesked

§ 201

Yttrande till länsstyrelsen Skåne – Ansökan om ändringstillstånd enligt
miljöbalken – tillkommande skärgårdstrafik vid Verköhamnen

§ 202

Yttrande avseende Mältans avfallsanläggnings prövotidsredovisning
angående lakvatten

§ 203

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 204

Förnyat yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län angående beslut om
prövning av detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde), Karlskrona kommun

§ 205

Fängelset 4. Sanktionsavgift för att man tagit byggnad i bruk

§ 206

Utbildning. Miljöverksamhet, forts.

_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Drottninggatan 69
torsdagen den 10 september 2015 klockan 08.30 – 11.55
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M)

Ledamöter

Eric Dahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (MP)

Ersättare

----------

Närvarande ersättare

Mats Ekberg (S)
Jeanette Pettersson (S)
Eva Öhman (S)
Åsa Malmén (M), kl 08.30-10.30
Mats Mattiasson (SD)
Sven Borén (C)
Eva Röder (FP)
Tommy Olsson (KD), jäv § 201

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Utvecklingschef
Planarkitekt
Planarkitekt

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Magnus Lindoffsson
Tina Tidhammar
Sandra Högberg
Anna-Alexandra Lidenstjärna

Övriga

Evy Sareklint

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Utses att justera

Stefan Lundin

Justerade paragrafer

§§ 185 - 206

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Stefan Lundin

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 september 2015
intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 185
Nya medarbetare
Ordförande hälsar vikarierande miljöinspektörer Elin Olofsson och
Gisela Åberg hjärtligt välkomna till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

DIA 2015.3435

§ 186
Sammanträdesplan för år 2016
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för år 2016.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till
sammanträdestider för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för år 2016.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendeberedning och
sammanträdestider för arbetsutskottet.
Sammanträdestiderna är upprättade efter att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder andra torsdagen i månaden.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 187
Planlista. Prioritering av planarbete
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista den 26 augusti 2015.
Handlingar: förteckning över pågående planer, bilaga A.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Akten

PLAN 2015.3587

§ 188
Remiss. Riksintresse för kultur- och miljövårdsområdet
Ö Skärgården (K17)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna yttrandet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet.
Ärendet
Länsstyrelsen har översänt en ny riksintressebeskrivning för kulturmiljövårdsområde östra skärgården. Översynen av riksintresset görs som en
dal av en länsövergripande översyn av riksintresseområdena i Blekinge.
Området ligger i Karlskronas östra skärgård och sträcker sig från ytterskärgården med Utlängan som den sydligaste belägna ön, till
Ytterön/Östra Hästholmen i den norra delen närmast fastlandet.
Riksområdet speglar kustkulturens många olika försörjningsdelar och
består av flera olika öar med olika karaktärer, med utgångspunkt i de olika
karaktärer, med utgångspunkt i de olika förutsättningar öarna haft för
försörjning. Samtidigt bildar alla öar tillsammans den helhet som beskriver
de kulturhistoriska värdena i området.
Länsstyrelsen har till remissen genomfört en inventering av området, tagit
fram en ny beskrivningstext med motivering och uttryck för riksintresse
samt föreslår en ny gränsdragning. Till anspråket har även nytt kunskapsunderlag tagits fram.
Materialet för yttrande består av två dokument, varav den ena, kallat
”Beskrivningstext östra skärgården” i första hand ska ses som ett arbetsbeskrivningsdokument. Detta ska inte verka som ett underlag för
planeringen. Dokumentet ”Kunskapsunderlag östra skärgården” är avsedd
som planeringsunderlag.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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PLAN 2015.3587

§ 188 (forts).
Remiss. Riksintresse för kultur- och miljövårdsområdet
Ö Skärgården (K17)
Bakgrund
Riksintresse för kulturmiljövården handlar om hur vår historia är, och kan
bli, läsbar i miljön runt omkring oss. Spåren av historien är i dessa miljöer
utmärkande tydliga och närvarande. Områdena ska spegla väsentliga
delar av Sveriges historia utifrån lokala perspektiv. Det är den statliga
myndigheten för kulturmiljövården, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som har
ansvaret att peka ut områdena. Länsstyrelsen kan dock komma med
förslag och ska i dialog med kommunerna ta fram underlag som beskriver
områdena.
Tanken med riksintresseområdena är att här ska särskild hänsyn tas till
kulturmiljövärden när man planerar för utveckling. Om till exempel nya
bostadsområden planläggs eller nya vägar dras fram, ska detta göras utan
att de kulturhistoriska värdena som hör till riksintresset påtagligt skadas.
Allra helst ska förändringar istället göra så att historien blir ännu tydligare.
Karlskrona kommuns synpunkter
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot att
riksområdet utökas så att öarna Maltkvarn, Järkö, Arnö/Ornö och Oxholm
även inkluderas i riksintresseområdet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till att beskrivningen
av riksintresset har förtydligats. Det underlättar en framtida utveckling av
området då det finns information om vilka kärnvärdena är i riksintresset,
hur de tar sig uttryck i landskapet och sambanden mellan de olika delarna.
Dokumentet kunskapsunderlag är ett gediget kunskapsmaterial om den
östra skärgården som kommer att kunna nyttjas väl i en fortsatt planering.
Listan ”Att tänka på för att bevara de riksintressanta uttrycken vid
planering” Kunskapsunderlag till riksintressebeskrivning är ett bra stöd för
att kunna ta hänsyn till riksintresset och med god planering göra
riksintressets historia tydligare.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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PLAN 2015.3587

§ 188 (forts).
Remiss. Riksintresse för kultur- och miljövårdsområdet
Ö Skärgården (K17)
Karlskrona kommun saknar dock en tidig dialog kring revideringen av
riksintresset. I det fortsatta arbetet med revideringen av riksintresseområden i Karlskrona kommun ser kommunen att vi kommer in betydligt
tidigare i processen och är mer delaktiga.
Vidare så är remisstiden på en månad mycket kort med tanke på att
ärendet ska beredas i politiska nämnder.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den
26 augusti 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 189
Samhällsbyggnadsprocessen
Utvecklingschef Tina Tidhammar informerar i ärendet.
Information handlar om:
•

Syftet med projektet Samhällsbyggnadsprocessen

•

Deltagarna i projektet

•

Vilken metodik som används

•

Hur en processkartläggning går till

•

Pågående förbättringsarbeten på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Informationen tas till dagens protokoll.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 190
Upphandling av verksamhetsystem
Utvecklingschef Tina Tidhammar informerar i ärendet.
Informationen handlar om:
•

Bakgrund från Castor till ePhorte

•

Nuläge för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ärende- och
verksamhetsystem Castor

•

Framtida läge, hösten 2015, för ePhorte dokument- och ärendehanteringssystem och verksamhetssystem

•

Tidplan för införande

Informationen tas till dagens protokoll.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 191
Bra mat för alla
Evy Sareklint informerar i ärendet.
Informationen handlar om:
•

Hur många som är drabbade av matallergi

•

Vad som är bra mat för alla

•

Födoämnesallergikerns samlade behov för att leva ett ”normalt” liv

•

Vision

•

Strategi

•

Mål år 2025

Informationen tas till dagens protokoll.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 192
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

14

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-06
1. Nämndens lista inför sammanträde den 13 augusti 2015.

§ 145

2. Övrigt

§ 146

_________
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§ 193
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
tjänstemän
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________
Förteckning finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 194
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-07-22. Anmälan om
förlängning av besluts giltighet samt ändring av tidpunkt för
vattenverksamhet som gäller muddring av södra delen av Mjuasjön på
fastigheten Gnetteryd 1:100 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-07-23. Strandskyddsdispens
för uppförande av nybyggnad av två komplementbyggnader på
fastigheten Stora Hammar 2:20 i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-07-27. Strandskyddsdispens
för skydd och laddare för elbåt på fastigheten Senoren 1:7 i Karlskrona
kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-07-28. Strandskyddsdispens
för brygga på fastigheten Kättilsmåla 1:18 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-07-28. Strandskyddsdispens
för brygga på fastigheten Biskopsberg 1:44 i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-07-28. Strandskyddsdispens
för brygga på fastigheten Biskopsberg 1:49 i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-07-28. Strandskyddsdispens
för brygga på fastigheten Biskopsberg S:3 i Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Rättelse 2015-07-29. Strandskyddsdispens för transformatorstationer på fastigheterna Biskopsberg S:3,
Kättilsmåla 1:18, Biskopsberg 1:44 och Biskopsberg 1:49 i Karlskrona
kommun.
9. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-08-05.
Föreläggande om borttagning av terrassdäck på byggnad på
fastigheten Tjurkö 8:6, Karlskrona kommun.
10. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2015-08-05.
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Färmanstorp 4:1 i Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 194
Anmälningsärenden
11. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-08-07. Ansökan
om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för befintlig och utökad
verksamhet och grundvattenbortledning vid ABB:s anläggning för
tillverkning av högspänningskabel på Verkö i Karlskrona kommun;
uppskjuten fråga.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-08-06. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus, lusthus, friggebod och förråd på
fastigheten Verkö 3:114 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-08-14. Strandskyddsdispens
för uppförande av en transformatorstation på fastigheten Ytterön 1:30 i
Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-08-14. Strandskyddsdispens
för uppförande av en transformatorstation på fastigheten Ytterön 1:14 i
Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-08-17. Ansökan om tillstånd
från landskapsbildsskyddet (19 § NVL) för nybyggnad av två
komplementbyggnader på fastigheten Inlängan 1:16 i Karlskrona
kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-08-18. Överklagande av miljöoch samhällsbyggnadsnämndens beslut, bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad, fastigheten Hasslö 1:243 i Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-08-19. Överklagande av miljöoch samhällsbyggnadsnämndens beslut om att inte ge startbesked för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Stumholmen 2:20 i
Karlskrona kommun.
________

Sign

Sign

Sign
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§ 195
Kurser och konferenser
Inga anmälningar.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesprotokoll

Blad
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Sökanden
Kommunfullmäktige
Akten

PLAN 2014.3896

§ 196
Detaljplan för Berggren 10 m fl
Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan
för Berggren 10 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad 24 augusti
2015.
Ärendet
Detaljplanen för Berggren 10 m.fl. har varit på samråd mellan
18 juni – 10 augusti 2015. Planområdet ligger på Bryggarebergets västra
sida och omges av Blåportsgatan i väster och vägen Kärleksstigen i söder.
I norr och öster avgränsas planområdet av naturmark.
I samband med utvecklingen av Pottholmen behöver bl.a. en drivmedelsstation flyttas från Järnvägstorget. En lämplig plats för ersättningslokalisering har bedömts vara en del av grusytan söder om
Bryggareberget, invid inslaget till ett bergrum som nu är taget ur bruk.
Platsen ligger väl exponerat från Infartsleden och i ett bra trafikläge,
samtidigt som miljön bedöms vara tålig för en ny stationsetablering. Det
finns inga störningskänsliga verksamheter i närheten, och eventuella risker
i förhållande till hantering av farliga ämnen bedöms hanterbara.
Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för en drivmedelsstation i
den norra delen av planområdet samt utöka byggrätten norrut för tryckeriet
inom den egna fastigheten. Detaljplanen bedöms ha ett litet allmänt
intresse och handläggs med enkelt planförfarande. Ett genomförande av
planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Utifrån inkomna synpunkter under samrådet har plankartan kompletterats
med en planbestämmelse att tillkommande bebyggelse ska uppföras
radonsäkert. Samtliga förändringar av planhandlingarna framgår av
dokumentet Granskningsutlåtande.
________
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sökande
Akten

PLAN 2015.3606

§ 197
Detaljplan för Fredriksdal 8:17, Nättraby
Planarkitekt Anna-Alexandra Lidenstjärna föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inleda planläggningsarbete för fastigheten Fredriksdal 8:17.
Ärendet
Sökanden har ansökt om planändring för att möjliggöra bostäder på
fastigheten Fredriksdal 8:17, Hejans Lycka etapp 1. Området för den
önskade exploateringen är cirka 2 ha och beläget i västra Nättraby.
Planområdet ansluter till Parkvägen i söder, villatomter och Folkets hus
fastighet i öster, natur och idrottsområde i norr samt åkermark i väster.
Sökanden planerar villatomter och eventuellt parhus/kedjehus. I dagsläget
finns några olika idéskisser, vilka har en variation på 18 och 24 tomter. I
nuläget är alternativet med 18 stora friliggande villatomter det mest
aktuella förslaget. Dock önskas en flexibel detaljplan för att möjliggöra alla
alternativen. Detta för att kunna möta den framtida efterfrågan på bästa
sätt.
Slutsats
Då planområdet tidigare inte varit exploaterat kommer följande utredningar
att krävas; miljöteknisk markundersökning för geoteknik, dagvattenutredning, arkeologisk undersökning och naturinventering. Det kan även
tillkomma behov av andra utredningar.
Detaljplaneområdet utgörs av ett naturområde som nyttjas av allmänheten
och kan därmed bedömmas vara av betydande intresse för allmänheten
vilket innebär att detaljplanen bör handläggas med utökat förfarande.
Planen bedöms vara antagen innan 30 september 2016.
_________
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Sökanden
Akten

PLAN 2012.884

§ 198
Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen
Planarkitekt Anna-Alexandra Lidenstjärna föredrar ärendet.
Tilläggsyrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
säkerställer att lämplig vegetation kommer att planteras på den nya
bostadsgården och mot Landsvägsgatan samt på Västra Kvarngatan enligt
naturmiljöbeskrivningen. Yrkar också att där det är möjligt på nämnda ytor
planteras lämpliga träd.
Björn Nurhadi (SD) och Robert Andersson (SD) bifaller Björn Gustavssons
tilläggsyrkande.
Carl-Göran Svensson (M), Stefan Lundin (FP), Magnus Larsson (C),
Susanne Johansson (S), Eric Dahlqvist (S), Katarina Möller (S),
Morgan Mattsson (S) och Ann-Charlotte Yvemark (S) avslår
Björn Gustavssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot
Björn Gustavssons (MP) tilläggsyrkande och finner att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Björn Gustavssons (MP) och Björn Nurhadi (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att detaljplanen för Garvaren 23 m.fl., Karlskrona kommun, ställs ut för
allmän granskning, samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
forts.
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§ 198 (forts).
Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen
Ärendet
Detaljplanen för Garvaren 23 m.fl. har varit på samråd mellan
20 juni – 22 augusti 2014. Planområdet är beläget på Pantarholmen och
omfattar cirka 0,6 ha. Planområdet ligger längs med Landsvägsgatan och
angränsar i norr till Willys och i söder till parkeringshuset i kvarteret Barken
och i väster till Karlskrona Lampfabrik.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för nya bostäder inom
kvarteret Garvaren på Pantarholmen. HSB Sydost önskar uppföra nya
flerbostadshus i tre till sex våningar. Sammanlagt planeras för cirka
70 lägenheter, mellan 35 och 85 kvm med tonvikt på mindre lägenheter.
Föreslagen byggnad utmed Landsvägsgatan förstärker gaturummet och
stadsmässigheten på Pantarholmen. Byggnaden föreslås uppföras i
5-6 våningar och ges entréer mot gatan. Byggnaden utmed Västra Kvarngatan föreslås i 4 våningar och byggnaden i norr i 3 våningar. Parkering
förläggs i huvudsak i parkeringsgarage med infart från den gemensamma
in- och utfarten till Willys i norr. På innegården föreslås komplementbyggnader och gemensamma ytor för lek och utevistelse.
Föreslagen detaljplan medger bostäder och centrumändamål, i enlighet
med översiktsplanen där området är utpekat som ett utvecklingsområde för
funktionsblandning. En exploatering av området förutsätter att HSB
förvärvar Garvaren 22 av Karlskrona kommun. Detaljplanen omfattar även
fastigheten Garvaren 19 som har en annan ägare.
Planområdet ligger i ett mycket gynnsamt kollektivtrafikläge där
Landsvägsgatan utgör huvudstråk för kollektivtrafiken över Pantarholmen.
Planområdets lokalisering innebär dock att området är utsatt för trafikbuller. En trafikbullerutredning har upprättats 14 april 2014 som redovisar
att ekvivalent ljudnivå vid fasad utmed Landsvägsgatan överstiger
riktvärdet 55 dB(A). På grund av områdets centrumnära läge och dess
goda tillgänglighet till kollektivtrafiken och service bedöms bostäderna
kunna uppföras med tyst/ljuddämpad sida. Detaljplanen anger
bestämmelser om störningsskydd.
forts.
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§ 198 (forts).
Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen
Utifrån inkomna synpunkter under samrådet har planhandlingarna
justerats/kompletterats för att medge byggrätt i fyra våningar mot Västra
Kvarngatan och en indragen takvåning för fastigheten Garvaren 19 mot
Långgatan, tillägg av u-område samt en miljöteknisk markundersökning för
Garvaren 19.
________
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Planavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

PLAN 2015.3028

§ 199
Detaljplan för del av Karlskrona 6:27, Backabo. Begäran om
planuppdrag
Planarkitekt Anna-Alexandra Lidenstjärna föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inleda planläggningsarbete för del av fastigheten Karlskrona 6:27
(5), Backabo.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen önskar, tillsammans med
kommunledningsförvaltningen, ta fram en detaljplan för bostäder på
del av fastigheten Karlskrona 6:27 (5). Området för den önskade
exploateringen är cirka 7 500 kvm och beläget norr om Rosenholmsvägen, öster om elledningarna.
På den delen av Karlskrona 6:27 som ansökan behandlar finns idag
ingen detaljplan. Förslaget är dock förenligt med gällande
översiktsplans intentioner, även om området inte är specifikt utpekat
för bostäder, då förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur med
närhet till kollektivtrafik och service förespråkas.
Den aktuella fastigheten ägs idag av Karlskrona kommun.
Planområdet omfattar enbart en del av Karlskrona 6:27 (5) vilket
innebär att fastigheten styckas av och säljs innan exploateringen kan
påbörjas.
Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan
och föreslås handläggas med standardsförfarande. Planen bedöms
vara antagen innan 31 december 2016.
_________
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Sökanden
Akten

PLAN 2014.1757

§ 200
Detaljplan för Stuart 3 och 4, Trossö
Planarkitekt Anna-Alexandra Lidenstjärna föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inleda planläggningsarbete för fastigheterna Stuart 3 och 4.
Ärendet
Byggherren önskar ett nytt flerbostadshus på Stuart 3 och ett på Stuart 4.
Byggnaderna föreslås i två våningsplan samt inredd vind med takkupor.
Var byggnad kommer inrymma fyra lägenheter, vilket totalt resulterar i åtta
nya lägenheter. Befintlig loftbod, som är skyddad av Q-märkning på grund
av sitt kulturhistoriska värde, föreslås få en tillbyggnad för avfallshantering.
Här bör det beaktas att förändringar av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader oftast ses som en förvanskning och sänker byggnadens
bevarandevärde. Alternativa lösningar bör utredas under planarbetet.
Förslaget innebär att parkeringsplatser på Stuart 4 tas i anspråk för att
möjliggöra ett av de två flerbostadshusen. De parkeringar som går
förlorade samt det utökade parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen
löses genom förhyrda parkeringsplatser. Detta sker på fastigheten
Dahlberg 37 som ansluter till Landbrogatan 18 och Västra Köpmansgatan 3, cirka 550 meters gångväg från Stuart 3 och 4.
Den önskade detaljplanen innebär ett bostadstillskott på åtta lägenheter
och förtätning i ett kollektivtrafiknära läge vilket bör prövas genom
planläggning. Det är dock viktigt att hänsyn tas till brandrisk, kulturmiljö,
utemiljö och bulleranpassning under planarbetet för att möjliggöra en god
boendemiljö.
Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande. Planen bedöms
vara antagen innan 31 december 2016.
_________
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Länsstyrelsen i Skåne län
Akten

MMM 2014.2992.427

§ 201
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne – Ansökan om ändringstillstånd
enligt miljöbalken – tillkommande skärgårdstrafik vid Verköhamnen
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Jäv
Tommy Olsson (KD) deltar inte i föredragning och beslut i ärendet på
grund av jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Tilläggsyrkande
Carl-Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och Thomas Nilsson (M) yrkar
att tillståndet medger anlöp samtliga dagar i veckan.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svenssons (M) med flera
tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
1. att nämnden inte har något att invända mot att miljöprövningsdelegationen lämnar Karlskrona kommun tillstånd att utöka verksamheten
vid Verköhamnen med max 4 000 anlöp per år av fartyg i skärgårdstrafiken,
2. att nämnden inte har något att invända mot att miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen,
3. att nämnden anser att tillståndet inte behöver förknippas med några
nya eller ändrade villkor utöver de som redan gäller för verksamheten i
Verköhamnen,
forts.
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MMM 2014.2992.427

§ 201 (forts).
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne – Ansökan om ändringstillstånd
enligt miljöbalken – tillkommande skärgårdstrafik vid Verköhamnen
4. att nämnden inte har något att invända mot att miljöprövningsdelegationen förordnar att tillståndet får tas i anspråk även om det inte
vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande), samt
5. att tillståndet medger anlöp samtliga dagar i veckan.
Ärendet
Karlskrona kommun har ansökt om ändring av gällande tillstånd enligt
miljöbalken för hamnverksamheten vid Verköhamnen, som idag omfattar
högst 1 700 anlöp per år av fartyg i kommersiell drift.
Kommunen yrkar att miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne
län, i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan, lämnar tillstånd enligt
9 kap 6 § miljöbalken för en trafik på högst 1 700 anlöp per år av fartyg i
kommersiell drift samt högst 4 000 anlöp per år av fartyg i
skärgårdstrafiken, vid Verköhamnen.
Kommunen yrkar att den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas.
För tillståndet yrkar kommunen att samma villkor som gäller för hamnverksamheten i dag även ska omfatta skärgårdstrafiken.
Kommunen yrkar att miljöprövningsdelegationen förordnar att tillståndet får
tas i anspråk även om det inte vunnit laga kraft, s k verkställighetsförordnande.
Ansökan i sammanfattning
Karlskrona kommun planerar för utökad skärgårdstrafik, med trafik mellan
Tjurkö, Verkö och Trossö. Skärgårdstrafiken planeras anlöpa Verköhamnen 12 gånger per dag fem dagar i veckan, vilket innebär drygt 3 100
anlöp per år. Dagens tillstånd för hamnen är anpassat för Stena Lines
bilfärjor och större fraktfartyg; det finns inte utrymme för skärgårdstrafikens
anlöp inom befintligt tillstånd.
forts.
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§ 201 (forts).
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne – Ansökan om ändringstillstånd
enligt miljöbalken – tillkommande skärgårdstrafik vid Verköhamnen
Skärgårdstrafiken ska angöra den s k Baltijsk-platsen i norra delen av
hamnen. Någon ny anläggning behövs inte. Skärgårdstrafiken trafikeras
enligt tidtabell och angöring vid hållplatsen blir kort (några minuter vid varje
anlöp).
Bullret som skärgårdstrafiken medför klarar både gällande bullervillkor för
hamnen och Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industriverksamhet. Bullret medverkar inte till att det totala bullret från hamnen
skulle medföra överträdelse av villkor eller riktvärden.
Utsläppen till luft från skärgårdstrafiken är små och bedöms inte medföra
några mätbara miljö- eller hälsoeffekter, och inte heller motverka att
miljökvalitetsnormerna för luft uppnås.
Sedimenten i hamnen innehåller en del föroreningar. Halterna vid
angöringsplatsen ligger i nivå med, eller något lägre än, de halter som
påträffats i sediment utanför. Den grumling i hamnområdet som uppstår till
följd av skärgårdsbåtar bedöms vara marginell i förhållande till övrig
verksamhet i hamnen. Vattenkvaliteten inom berört vattenområde bedöms
inte påverkas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att tillstånd till 4 000 anlöp av fartyg i skärgårdstrafik kan medges utan risk för oacceptabel påverkan på människors hälsa
eller miljön.
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller, enligt förvaltningens uppfattning,
i tillräcklig omfattning de uppgifter som krävs enligt 6 kap 7 § miljöbalken
och bör därför kunna godkännas av miljöprövningsdelegationen.
Förvaltningen delar kommunens uppfattning att inga nya eller ändrade
villkor behöver föreskrivas för skärgårdstrafikens anlöp i hamnen. De villkor
som redan gäller för verksamheten i hamnen är tillräckliga.
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§ 201 (forts).
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne – Ansökan om ändringstillstånd
enligt miljöbalken – tillkommande skärgårdstrafik vid Verköhamnen
När det gäller det verkställighetsförordnande kommunen yrkat så menar
förvaltningen att det kan medges, även om kommunen inte angett vilka
särskilda skäl man menar föreligger. Nämnden delar kommunens uppfattning att den utökade verksamheten enkelt kan upphöra om en högre
instans skulle finna verksamheten otillåtlig.
_________
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Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Akten

MMM 2005.2012.427

§ 202
Yttrande avseende Mältans avfallsanläggnings prövotidsredovisning
angående lakvatten
Miljöchef Magnus Lindoffsson föredrar ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att domstolen särskilt tar i beaktande att Silletorpsån är en skyddsvärd
recipient, samt
2. att frågan avseende avfall i sluttäckningen bör utredas vidare.

Ärendet
Miljödomstolen har i deldom den 17 januari 2002 (M 114-01) lämnat
Affärsverken i Karlskrona AB tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten
vid Mältans (f d Bubbetorps) avfallsanläggning. Domstolen sköt upp frågan
om vilka villkor som skulle gälla beträffande behandling och utsläpp av
lakvatten och ålade bolaget att under en prövotid närmare utreda frågan. I
deldom den 4 maj 2006 (M 876-05) lämnade domstolen bolaget ett
ändringstillstånd avseende deponering och förordnande att prövotiden i
tillämpliga delar även skulle gälla detta tillstånd.
Affärsverken ska under prövotiden:
•

I samråd med tillsynsmyndigheten och tekniska förvaltningen i
Karlskrona kommun genom försök utprova och utvärdera lämpliga
metoder för lokal behandling av lakvattnet i syfte att förbättra
nitrifieringen av ammonium samt reducera lakvattnets innehåll av
fosfor, tungmetaller och svårnedbrytbara organiska ämnen så att
detta kan avledas direkt till recipient utan risk för olägenhet.
Utredningskravet omfattar inte fortsatt utredning av satsvis biologisk
rening, kemisk fällning, indunstning, membranfiltrering,
ozonbehandling och markbädd. Alternativet medbortkoppling av
energiskogen/våtmarken ska belysas.
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§ 202
Yttrande avseende Mältans avfallsanläggnings prövotidsredovisning
angående lakvatten
•

I samråd med Havs- och vattenmyndigheten, genom karaktärisering
av det renade lakvattnet, utreda vilka effekter på havsmiljön som en
avledning med yttre redden kan orsaka. Härvid ska bl.a. tillgängliga
uppgifter om toxiska effekter på akvatiska organismer och miljökvalitetsnormer användas som referens.

•

Utföra och utvärdera vattenbalansberäkningar för verksamhetsområdet och jämföra dessa med uppnätta värden.

•

För det fall avfall har använts i sluttäckningen, utreda kvaliteten på
det vatten som avleds ovan tätskiktet från sluttäckta deponiytor.

Lakvattnet vid Mältans avfallsanläggning genomgår intern rening som
innefattar kontinuerlig biologisk rening. Lakvattnet avrinner till en uppsamlingsdamm följt av ett lakvattenmagasin och sprids därefter till en
våtmark. Efter våtmarken avleds vattnet vidare till kommunens avloppsreningsverk vid Koholmen. I samband med provotiden ska bolaget
redogöra för om det är möjligt att avleda lakvattnet förbi Koholmen till Yttre
redden.
I den uppkomna prövotidsutredningen presenterar Affärsverken en
sammanställning av de åtgärder som har genomförts vid anläggningen
under prövotiden samt en utvärdering av genomförda försök. Det
presenteras även en bedömning av hur utsläpp av lakvatten påverkar Yttre
redden.
Affärsverkens bedömning är att utsläpp av lakvatten från våtmarken vid
Mältans avfallsanläggning inte bedöms orsaka några gifteffekter på växtoch djurliv i Yttre redden. Det föreligger ingen risk för syrebrist orsakat av
utsläpp av lakvattnet då halter av syreförbrukande ämnen (BOD och
ammonium). Metaller och organiska ämnen kan ge en liten, teoretisk ökad
belastning detta tros dock inte ha någon mätbar effekt på vare sig
förekommande djur- eller växtsamhällen. Belastningen av metaller och
organiska ämnen från andra källor bedöms vara mycket större.
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§ 202
Yttrande avseende Mältans avfallsanläggnings prövotidsredovisning
angående lakvatten
Affärsverken har i prövotidsutredningen gett förslag på slutliga villkor för
det lakvatten som ska släppas i Yttre redden samt det lakvatten som
kommer att avledas från deponins sluttäckning till Silletorpsån.
Bedömning
Affärsverken har inte utfört några utredningar avseende kvaliteten på det
vatten som kommer att avledas från sluttäckningen till Silletorpsån
(Natura 2000-område). Silletorpsån är en känslig recipient och det bör
säkerställas innan slutliga villkor fastställs att användning av avfall i
sluttäckningen inte medför en ökad belastning på recipienten. Affärsverken
har inte redogjort för vilka eventuella föroreningar som kan finnas i det
avfall som är tänkt att användas. Det finns inte beskrivet hur de föreslagna
villkoren har tagits fram eller hur det avledda vattnet från sluttäckningen
kan komma att påverka Silletorpsån.
________
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§ 203
Övrigt
Återkoppling presidiets studiebesök i Borås
Förvaltningschef Hans Juhlin refererar från presidiets besök i Borås.
Studentbåten
Katarina Möller (S) undrar hur långt ärendet har gått vad gäller
studentbåten.
Bygglovchef Kristina Stark svarar att markundersökningen är gjord
och en slutlig bedömning är inte klar, beräknas vara klar inom några
dagar. Därefter tar bygglovsprocessen vid.
_________
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Kommunstyrelsen
Akten

PLAN 2011.105.214

§ 204
Förnyat yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län angående beslut
om prövning av detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
att medge de på bilaga 1 markerade områdena undantas från
fastställelse i länsstyrelsens prövning av detaljplan för Fäjö 1:110
(Säljö udde), Karlskrona kommun.
Ärendet
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade att anta
detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde) den 22 maj 2014 § 92.
Länsstyrelsen Blekinge län beslutade den 17 juni 2014 att pröva
kommunens beslut enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL).
Länsstyrelsens motivering är att det kommunala beslutet att anta
detaljplanen kan antas innebära att strandskyddet enligt 7 kap
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. Enligt
länsstyrelsens motivering gäller det specifikt det område där
uthyrningsstugor planeras vid småbåtshamnen och på Saltö udde.
Karlskrona kommunfullmäktige avgav den 20 november 2014 ett
yttrande till länsstyrelsen där kommunens tidigare ställningstagande
motiverades och vidhölls. Kommunen menade att planen borde fastställas i sin helhet, då skäl för undantag från strandskyddet enligt
kommunen föreligger.
Kommunen har under hela prövningstiden önskat ett beslut i ärendet,
då kommunen vid ett negativt utfall avsett överklaga länsstyrelsens
beslut. Kommunens bedömning har hela tiden varit att det egna
beslutet är att fattat på korrekta grunder och därmed kan väntas leda
till ett positivt besked i högre instans.
forts.
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PLAN 2011.105.214

§ 204 (forts).
Förnyat yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län angående beslut
om prövning av detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde)
Om ett medgivande om undantag ges avsäger kommunen sig
samtidigt den rätten till prövning. Det var därför tidigare ett mindre
intressant alternativ för kommunen.
Länsstyrelsen har ännu (2 september 2015) inte fattat beslut i
ärendet.
Underhandskontakter ger dock signaler om att ett upphävande av
planen är att vänta. Kommunen har under hela processen haft en
kontakt med både länsstyrelsen och med fastighetsägaren som även
är sökande i detaljplanen. Sökanden har under hela tiden haft en stor
tidspress på sig, och ett stort behov av en laga kraftvunnen detaljplan
för att kunna driva och utveckla den verksamhet som finns på
området, och som man redan investerat stort i. Sökanden menar att
man nu är i ett skede där man inte längre har möjlighet att vänta på
prövningsprocessen, utan har bett kommunen att göra de av
länsstyrelsen önskade eftergifterna, så att resterande delar av
detaljplanen kan vinna laga kraft.
Då kommunen ser att verksamheten är av stort intresse för den
strategiska utvecklingen av turistnäringen i skärgården görs
bedömningen att kommunen bör gå sökandes önskamål till mötes
och medge att länsstyrelsen undantar de aktuella delarna av planen
från fastställelse. Detta trots att kommunen inte ändrat sin
bedömning i sak. Kommunen delar sökandes uppfattning att det är
viktigare att nu kunna utveckla delar av fastigheten än att invänta en
ytterligare förlängd prövning, som genom sin tidsutsträckt riskerar
hela verksamheten.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen
medger att de på bilaga 1 markerade områdena undantas från
fastställelse i länsstyrelsens prövning.
forts.
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PLAN 2011.105.214

§ 204 (forts).
Förnyat yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län angående beslut
om prövning av detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde)
Kommunen avser därefter inleda en ny planprocess för de
undantagna områdena i den processen avser kommunen försöka
hålla en nära dialog med både sökanden och länsstyrelsen för att
kunna utveckla även den delen av fastigheten.
_________
Paragrafen anses för omedelbart justerad.
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§ 206
Utbildning. Miljöverksamhet, forts
En fortsättning på utbildning som rör miljöverksamheten påbörjas
efter nämndens möte.
_________
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
12 november 2015
§ 229

Presentation av nya medarbetare.

§ 230

Internbudget 2016, verksamhetsplan 2017-2018

§ 231

Förenkling av utskick i samråd och granskning, information om nya
missiv

§ 232

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 233

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 234

Beslut fattade av ordförande

§ 235

Anmälningsärenden

§ 236

Detaljplan för del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona 4:3, Kilströmskaj,
Karlskrona kommun

§ 237

Senoren 10:8. Ansökan om strandskyddsdispens.

§ 238

Yttrande till länsstyrelsen Skåne, miljöprövningsdelegationen, över
ansökan om ändringstillstånd avseende nattrafik i Verköhamnen

§ 239

Lösen 2:6. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

§ 240

Tockatorp 17:37. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 241

Hammarby 11:1 Ansökan om bygglov för uteboxar med ligghall för hästar

§ 242

Övrigt

_________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 12 november 2015 klockan 08.30 – 11.45
Sammanträdet ajourneras kl. 10.40–11.20.
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson

Ledamöter

Eric Dahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Malin Klintin (M)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (MP)

Tjänstgörande
Ersättare

Åsa Malmén (M)
Mats Mattiasson (SD)

Närvarande ersättare

Jeanette Pettersson (S)
Eva Öhman (S)
Anna Stridsjö (M)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Planarkitekt
Naturvårdshandläggare
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Magnus Lindoffsson
Anna Steinwandt
Malin Sjöstedt
Åsa Olofsson
Gisela Åberg
Anne Berglund
Charlotta Flygare

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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Utses att justera

Susanne Johansson

Justerade paragrafer

§§ 229 - 242

Sekreterare

______________________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Susanne Johansson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den november 2015
intygar

______________________________
Lisbeth Johansson
Nämndsekreterare
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§ 229
Presentation av nya medarbetare.
Ny medarbetare på miljöavdelningen, miljöinspektör Naomi Kahrle
Atterlord, presenterar sig.
Prao- elev på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Emma
Lindoffsson, presenterar sig.
Ordföranden hälsar de nya medarbetarna välkomna.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens controller
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens HR- specialist
Akten

Sammanträdesprotokoll

DIA.2015.4546.042

§ 230
Internbudget 2016, verksamhetsplan 2017-2018
Yrkande
Carl- Göran Svensson (M) yrkar tillägg till beslutet enligt följande: att
400 000 kronor av tilldelad ram för 2016 används för att justera
taxorna inom miljö och bygglovsavdelningen.
Att förvaltningen återkommer till decembersammanträdet med ett
justerat förslag till sänkning av vissa taxor enligt ovan.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer Carl- Göran Svenssons tilläggsyrkande mot ett
avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avslå yrkandet.
Reservationer
Carl- Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och Åsa Malmén (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar sålunda
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2016 och
verksamhetsplan 2017-2018.
Ärendet
Budgetramen för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppgår 2016
till 15,5mnkr, 2017 till 14,8 mnkr och 2018 till 13,8 mnkr.
Förvaltningen har tilldelats 4,2 mnkr i ramökning för en effektivare
samhällsbyggnadsprocess vilket innebär nyrekryteringar och en mer
offensiv satsning för att öka förutsättningar för kommunens tillväxt.
Under 2016 kommer även projektanställningar att genomföras för
ökade planeringsinsatser. För 2016 och 2017 har 1,0 mnkr tillförts
som projektmedel med syfte att upphandla och implementera
verksamhetssystem för miljö- och samhällsbyggnadsförvalnigen.
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Akten

§ 231
Förenkling av utskick i samråd och granskning, information om
nya missiv.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet föredras av planarkitekt Anna Steinwandt.
Information lämnas om följande:
 Förenklade utskick och nya mallar,
 Digitala utskick för att minska pappersflöde, portokostnad och
arbetstid,
 Förnyelse av alla dokumentmallar pågår samt
 Ökat fokus på tidiga skeden, planbesked.
_____
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§ 232
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott 20015–11-10
1. Binga 9:50. Bygglov för nybyggnation av garage

§ 224

2. Kulturen 4. Ansökan om tillbyggnad av uterum.

§ 225

3. Pelargonian 1. Ansökan om tillbyggnad av
enbostadshus.

§ 226

4. Nämndens lista inför sammanträde den
12 november 2015.

§ 227

5. Övrigt.

§ 228

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

_________
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§ 233
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
tjänstemän
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________

Förteckning finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 234
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________

Förteckning finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 235
Anmälningsärenden
1. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2015-09-18. Avser
förbud mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Bredäng 3:8 och
3:9, Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-09-18. Detaljplan för
fastigheten Berggren 10 m.fl., Vämö, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
3. 03. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-09-21. Trolleboda 10:1
4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2015-09-22. Aspö
6_113
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-09-21. Senoren 12:2
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-09-21. Senoren 12_2. TJ
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-09-23. Hasslö 5_47
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-09-24. Överklagande
9. Sveriges kommuner och Landsting Cirkulär 15 24 Budgetproposition
för år 2016
10. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 2015 10 01 Överklagande
11. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 2015 10 01 Överklagande
12. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 2015 10 06 Strandskyddsdispens
Häljarum 230
13. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 15 09 30 Förprövning enl.
djurskyddsförordningen Dnr 282-3068.2015
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 15 09 30 Förprövning enl
djurskyggdsförordningen Dnr 282-3068.2015
15. Beslut KF 2015-09-24 § 135 Svar på medborgarförslag om att
Karlskrona kommun tar beslut om att göra en uppföljning och en
utvärdering av stadsanalysen Stadsliv Karlskrona 2004
16. Beslut KF 2015-09-24 § 155 Förslag till miljöbalkstaxa för
fastighetstillsyn
forts.
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§ 234 forts.
Anmälningsärenden
17. Beslut KF 2015-09-24 § 160 Handlings- och utvecklingsplan för
världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
18. Växjö Tingsrätt mark- och miljödomstolen Dom 15 10 07 Blekan 2
och Blekan 4
19. Beslut KF 2015-09-24 § 162 Svar på motion om avskaffandet av
bygglovsplikter för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift
vid installation av solceller, solfångare och solpaneler.
20. Beslut KF 2015-09-24 § 161 Uppföljning per den 31 maj 2015 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
21. Länsstyrelsen i Blekinge län 15 10 12 Överklagande dnr 403-25922015
22. Växjö Tingsrätt 15 10 12 Överklagande bygglov dnr 403-2592-2015
23. Länsstyrelsen i Blekinge län 2015-10-15 dnr 501-619-2012
Godkännande av verksamhetsrapport för det lokala
naturvårdsprojektet Restaurering av Finskan
24. Länsstyrelsen i Blekinge beslut 2015-10-15 dnr. 501-1388-2012
Godkännande av verksamhetsrapport för naturvårdsområde
Kråkerums kvarn
25. Länsstyrelsen i Blekinge Län beslut 2015-10.15 dnr 501-3810-2013
Godkännande av verksamhetsrapport för det lokala
naturvårdsprojektet Natur APP
26. Ändringstillstånd enl miljöbalken dnr 551-17237-2014
________
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Akten

Sammanträdesprotokoll

PLAN.2015.1657/214

§ 236
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona 2:1,
Kilströmskaj, Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att låta förslag till detaljplan för del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona
4:3, Kilströmskaj, bli föremål för samråd samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljö-påverkan.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 april 2015 § 85
att inleda planläggningsarbete för del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona
4:3, Kilströmskaj. Planområdet ligger på Björkholmen, strax söder om
Saltöbron. Området ligger i ett attraktivt läge nära vatten, Karlskrona
centrum, med närhet till kommunikationer och rekreationsområden på
Saltö.
Planens syfte är pröva möjligheten för bostäder i flerbostadshus i 5-8
våningar, utveckla de offentliga miljöerna med ett torg i öster och ett
kajstråk längs med Saltö sund. Förslaget omfattar ca 50 lägenheter och
ger även förutsättningar för service så som café/ restaurang mot Saltö
sund och bokaler i öster. Bokaler är en boendeform som kombinerar
bostad och affärslokal. Byggnationen planeras att uppföras helt i trä.
Karlskrona kommun samarbetar med Wingårdhs arkitekter och SBU
Svensk Bostadsutveckling AB, som har upprättat ett förslag
tillbyggnation.
Gällande detaljplaner för planområdet vann laga kraft 1915 respektive
1960 anger användningen allmän plats, park, för den norra delen av
området samt vattenområde för den södra delen. Fastigheten ägs av
Karlskrona kommun.
forts.
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§ 236 forts.
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona 2:1,
Kilströmskaj, Karlskrona kommun.
I översiktsplanen från 2010 anges att bland annat att Björkholmen kan
förtätas genom sk infill-projekt. Förslaget innebär en förtätning i redan
befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande
samt nyttjande av befintlig infrastruktur.
Planområdets närhet till Björkholmskajen innebär att området är
påverkat av trafikbuller. Genom att förse bullerutsatta fönster med
ljudisolerande burspråk samt genom inglasning av balkonger klaras
gällande riktvärden.
Inför planbeskedet har Karlskrona kommun låtit utföra en geoteknisk
undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Marken
inom planområdet består till stora delar av fyllnadsmassor som
innehåller markföroreningar. Planområdet kommer att behöva saneras
innan området kan bebyggas med bostäder.
_____
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MALM.2015.4203

§ 237
Senoren 10:8. Ansökan om strandskyddsdispens.
Yrkande
Carl- Göran Svensson (M) yrkar att ett au- besök företas
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller Carl- Göran
Svenssons yrkande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar sålunda
att företa ett au- besök på Senoren 10:8
Ärendet:
Ansökan avser uppförande av ett enbostadshus och ianspråktagande av
tomtmark kring detta. Avsedd tomtplats omfattar ca 6000m2.
Sökanden har angett som särskilt skäl för dispens att marken redan är
ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för
strandskyddets syfte. Vidare framförs att tomten ligger i anslutning till
befintlig infrastruktur och bebyggelse samt så långt från stranden som
möjligt.
Enligt 7 kap 13 § i Miljöbalken gäller strandskydd vid havet, insjöar och vid
vattendrag. Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor
för växter och djur på land och i vatten. Det aktuella området omfattas i sin
helhet av strandskydd.
Enligt 7 kap 15 § får inte nya byggnader uppföras, byggnader eller
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten att vistas inom ett område
där den annars skulle ha fått färdas fritt.
forts.
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§ 237 forts.
Senoren 10:8. Ansökan om strandskyddsdispens.
I det enskilda fallet får dispens lämnas om det föreligger särskilda
skäl och det är förenligt med strandskyddets syften.
Som särskilt skäl får endast åberopas de som finns uppräknade i
Miljöbalkens 7 kap 18 c §.
Det aktuella markområdet utgör obebyggd naturmark och
odlingsmark/betesmark. Platsen är inte ianspråktagen på ett sätt som gör
att den saknar betydelse för strandskyddets syften.
Särskilt skäl föreligger inte enligt punkten 1 i 7 kap 18 c §. Övriga argument
som framförs i ansökan får inte beaktas vid denna prövning då dessa ej
finns uppräknade i 7 kap 18c§. Inget av de övriga särskilda skälen bedöms
heller föreligga.
Upplysningar:
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av
kommunfullmäktige.
_______
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Handläggare
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MMM.2015.2447.427

§ 238
Yttrande till Länsstyrelsen Skåne, markprövningsdelegationen,
över ansökan om ändringstillstånd avseende nattrafik i
Verköhamnen.
Malin Klintin (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Miljöchef Magnus Lindoffsson anmäler jäv och lämnar lokalen.
Yrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar avslag på yttrandet i sin helhet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Björn Gustavssons
avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar sålunda
1. att nämnden inte har något att invända mot att
miljöprövningsdelegationen medger tillstånd till nattrafik av färjor i
Verköhamnen, enligt KBPs ansökan
2. att nämnden anser att miljöprövningsdelegationen inte ska
medge att ändringstillståndet får tas i anspråk utan att beslutet
om tillstånd har vunnit laga kraft
3. att nämnden inte har något att invända mot att
miljöprövningsdelegationen godkänner
miljökonsekvensbeskrivningen
4. att nämnden inte har något att invända mot att villkor 15 i nu
gällande tillståndsbeslut utgår
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§ 238 forts.
Yttrande till Länsstyrelsen Skåne, markprövningsdelegationen,
över ansökan om ändringstillstånd avseende nattrafik i
Verköhamnen.
5. att nämnden, vad gäller villkor för buller, hänvisar till sitt yttrande
till Mark- och miljödomstolen i Växjö den 11 juni 2015 (domstolens
mål M 3023-06)
6. att nämnden anser att miljöprövningsdelegationen ska föreskriva ett
villkor som innebär att de bullerdämpande åtgärderna som KBP i
ansökan har åtagit sig, ska genomföras inom ett år från det att
tillståndet tagits i anspråk
Ärendet
KBP i Karlskrona AB har ansökt om tillstånd för färjeanlöp och avgångar
även nattetid i Verköhamnen, fastigheten Verkö 3:338.
KBP yrkar att miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne län, i
huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande ansökan och dess
bilagor, ändrar gällande tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till att omfatta
anlöp och avgångar av färjor även under nattetid.
KBP yrkar att ändringstillståndet får tas i anspråk utan att beslutet om
tillstånd har vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande).
KBP yrkar att den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen
godkänns.
Ansökt ändring av verksamheten innebär att villkor 15 utgår.
Nattrafik kommer att innebära ökade ljudnivåer från KBPs verksamhet
mellan kl 22-07. Ljudnivåerna från den ändrade verksamheten bedöms
inte överstiga de slutliga bullervillkor som föreslagits i den
prövotidsredovisning som lämnats till mark- och miljödomstolen vid
Växjö tingsrätt.
Villkor 8-14 samt 16-17 bedöms inte behöva ändras.
Inga nya villkor föreslås.
KBPs verksamhet i Verköhamnen omfattas av befintligt tillstånd
från 2009 som medger trafik i Verköhamnen med högst 1 700
anlöp per år samt anläggande och trafik på en ny kaj, vilket
medger ytterligare en färjelinje.
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§ 238 forts.
Yttrande till Länsstyrelsen Skåne, markprövningsdelegationen,
över ansökan om ändringstillstånd avseende nattrafik i
Verköhamnen.
I tillståndsgivna anlöp ingår även anlöpen till Karlskrona kommuns kajer
och ABBs kaj i Verköhamnen. Tillståndet omfattar inte tidtabellsbelagda
anlöp och avgångar av färjor nattetid kl 22-07 (villkor 15 i tillståndet).
Tillståndet medger att annan verksamhet bedrivs under natten.
KPB i Karlskrona AB vill ändra sin verksamhet vid Verköhamnen till att
möjliggöra för färjor att anlöpa hamnen enligt tidtabell nattetid mellan kl
22-07.
Trafiken mellan Karlskrona och Gdynia har sedan färjeförbindelsen
öppnade 1998 ökat med 10-20 % per år och man räknar med betydande
ökningar av transportvolymerna även framöver. I en nära framtid
kommer ytterligare en färjelinje att introduceras.
Nu gällande tillstånd medger inte att färjor får anlöpa och avgå enligt
tidtabell under natten (kl 22-07).
Begränsningen tillkom främst då en av de färjor som anlöpte
Verköhamnen när tillståndet söktes hade en mycket hög bullernivå.
Denna färja är nu utbytt.
Samråd har hållits med länsstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, näraliggande företag, allmänhet, närboende och centrala
myndigheter.
Ett ianspråktagande av ändringstillståndet innan det vunnit laga kraft
bedöms inte medföra några oåterkalleliga skador på hälsa och miljö.
Behovet av avgångar och anlöp nattetid föreligger för närvarande. Det är
angeläget för KBP och dess kunder att verksamheten kan påbörjas
omgående.
Den huvudsakliga påverkan från sökt verksamhet bedöms vara en ökad
bullernivå från hamnverksamheten nattetid och indirekt påverkan från en
ökad trafik på Verkövägen nattetid. Den ekvivalenta ljudnivån under hela
nattperioden beräknas till som mest 41 dB(A), om inga
bullerreducerande åtgärder vidtas. Ljudnivån under den tid som lastning
och lossning pågår (ca 1,5 h) kan uppgå till 45 dB(A).
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§ 238 forts.
Yttrande till Länsstyrelsen Skåne, markprövningsdelegationen,
över ansökan om ändringstillstånd avseende nattrafik i
Verköhamnen.
Det sammanlagda bullret vid full drift från alla bolag i hamnen kommer
att bli något högre om flera fartyg ligger inne samtidigt, 48 dB(A) under
den mest bullrande timmen (utan bullerdämpande åtgärder). KPB åtar
sig att vidta bullerdämpande åtgärder motsvarande ca 5 dB(A), och
därigenom skapas förutsättningar att från bolagets verksamhet innehålla
40 dB(A) som ekvivalent ljudnivå under hela nattperioden.
Kommunen har låtit genomföra en bullerutredning som omfattar situationen på Verkö idag och vid ett framtidsscenario år 2030. Av denna
framgår att riktvärdet (65 dB(A)) klaras för bostäder längs Verkövägen
utan ytterligare åtgärder.
Med sökt verksamhet bedöms närboende till hamnen och längs
Verköleden bli utsatta för högre bullernivåer nattetid. Bullernivåerna
bedöms dock inte bli oacceptabla i förhållande till vad som normalt får
accepteras vid vägar och hamnar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar KBPs uppfattning att den huvudsakliga miljöpåverkan från den sökta verksamheten är buller. Bullernivåerna vid
bostäder som ligger nära hamnen eller Verkövägen kommer att utsättas
för högre bullernivåer nattetid, samt oftare förekommande buller.
Förvaltningen gör dock bedömningen att dessa ökade störningar inte är
av sådan omfattning att den sökta verksamheten med nattrafik av färjor
inte kan accepteras. Det är dock viktigt att de åtgärder som bolaget
åtagit sig att genomföra för att reducera bullret från hamnverksamheten,
vidtas så snart som möjligt; ett år torde vara en rimlig tid inom vilken
åtgärderna ska vara genomförda.
Vad gäller frågan om verkställighetsförordnande menar förvaltningen att
ett sådant inte bör medges. KBP har i sin ansökan angett som skäl att
det föreligger ett behov av anlöp och avgångar nattetid, samt att ett
ianspråktagande av tillståndet inte medföra några oåterkalleliga skador
på hälsa och miljö. Förvaltningen ifrågasätter dock det rimliga i att öppna
ytterligare en färjelinje innan tillståndet vunnit laga kraft; när en ny
färjelinje inrättats kan den knappast stängas igen med kort varsel, om en
högre instans skulle ändra miljöprövningsdelegationens beslut.
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§ 238 forts.
Yttrande till Länsstyrelsen Skåne, markprövningsdelegationen,
över ansökan om ändringstillstånd avseende nattrafik i
Verköhamnen.
Den miljökonsekvensbeskrivning som KBP bifogat ansökan innehåller
de uppgifter som krävs och kan därför godkännas av miljöprövningsdelegationen.
Det är oklart om miljöprövningsdelegationen i sitt beslut kommer att
fastställa villkor om buller för den verksamhet som ändringstillståndet
omfattar. Nämnden har i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen den
11 juni 2015 tagit ställning till bullervillkor för verksamheterna i
Verköhamnen. Beslut bör översändas till miljöprövningsdelegationen,
som en del av detta yttrande.
_____
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Berörda grannar
Trafikverket
E.ON Elnät Sverige AB
Post och Inrikes Tidningar
Akten

§ 239
Lösen 2:6. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Yrkande
Carl- Göran Svensson (M) yrkar att ett au- besök företas
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller Carl- Göran
Svenssons yrkande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar sålunda
att företa ett au- besök på Lösen 2:6
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus i en
våning med inredd vind respektive två våningar. På fastigheten avses fyra
tomter att styckas av för bostadsändamål, en tomt med en storlek på 900
m2 och tre tomter på 817 m2. Fastigheten är belägen på Fäjö där
detaljplan saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan ska 9
kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglera 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.
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§ 239 forts.
Lösen 2:6. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
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 bl
a 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.
Besök gjordes på plats den 20 augusti 2015 av två bygglovhandläggare
samt kommunens ekolog. Det kunde konstateras att platsen är belägen på
en kulle med hällmark och berg i dagen. Marken betas/har betats av får
och ingår i ett större sammanhängande naturområde som sträcker sig i
öst-västlig riktning.
Vid besök på platsen påträffades vegetation främst i form av ekar och ett
antal större ekar med spår av lav samt en mulmek. Det påträffades även
en stor tall och en stor sälg. På den östra delen av fastigheten förekom
större stenblock och spår av stenbrott. Tillfart finns norr om de föreslagna
tomterna, dock föreslås i ansökan en ny tillfart söder om de föreslagna
tomterna på grund av stora nivåskillnader.
Platsen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §
Miljöbalken, samt ingår platsen i bevarandeplan för odlingslandskapet som
är utpekat av Länsstyrelsen i Blekinge län.
Översiktplan 2030 Karlskrona kommun
I översiktsplanen för Karlskrona kommun ingår Fäjö i område som
benämns "Stadsbygden" och ligger i nära angränsning till vad som
benämns "Landsbygden". Fäjö har inte pekats ut som ett särskilt
utvecklingsområde för bostadsbebyggelse, funktionsblandning, natur eller
verksamheter och lämpligheten av nya exploateringar ska därför prövas i
varje enskilt fall genom ansökan om förhandsbesked.
Vatten- och avloppsförsörjning avses ske genom anslutning till det
kommunala ledningsnätet.
De tilltänkta tomtplatserna är högt belägna på hällmark inom ett område
med en dramatisk topografi.
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§ 239 forts.
Lösen 2:6. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Den utpekade marken uppfattas inte som ianspråktagen tomtmark och
nybyggnation av fyra enbostadshus samt anordning av tillfartsväg till
aktuell plats innebär stora ingrepp i naturen. Uppförandet av fyra
enbostadshus på föreslagen lokalisering skulle även innebära en stor
påverkan på landskapsbilden.
På platsen påträffades ett flertal äldre och stora träd som bedöms vara
skyddsvärda. Att tillåta exploatering på hela kullen skulle innebära att
naturområdet försvinner och att naturvärden går förlorade.
Från Fäjövägen till de föreslagna tomterna föreslås en ny tillfartsväg
anordnas. För att klara tillgänglighetskrav krävs det att vägens lutning tas
upp succesivt längs med fastighetsgränsen i söder.
I Översiktsplanen 2030 står det under rubriken "Generella
rekommendationer för lokaliseringsprövning" att stor hänsyn måste tas till
befintliga terrängförhållanden och vegetation. Nylokaliseringar som
förutsätter stora ingrepp i orörd natur ska undvikas.
Ur allmän synpunkt bedöms inte föreslagna åtgärder innebära god
hushållning av mark. Föreslagna åtgärder har inte heller stöd i Karlskrona
kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 26 augusti
2010.
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen
vara olämplig. De föreslagna åtgärderna uppfyller därmed 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.
Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
_____
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§ 240
Tockatorp 17:37. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande
villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
Avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus i en
våning där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Tilltänkt
avstyckning omfattar cirka 1400 m2.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked 2012-12-06 § 352.
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 reglera 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.
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§ 240 forts.
Tockatorp 17:37. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
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 bl
a 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.
Fastigheten ligger utanför detaljplanlagt område. Vid besök på platsen
2015-08-28 konstaterades att platsen utgörs av plan gräsyta. Den tilltänka
fastigheten avgränsas av Tockatorpsvägen i väst och tillfartsväg i norr.
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret.
Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Yttranden från grannar har inte inkommit.
Skanova framför i yttrande att flyttningar och andra åtgärder som krävs för
att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av
fastighetsägaren. Yttrandet bifogas i sin helhet som bilaga.
E.ON framför att E.ON Elnät har en högspänningsjordkabel samt en
lågspänningsluftledning. Jordkabel är inte inmätt, läget är ungefärligt.
Inmätning är beställt. För elledning i mark får byggnad eller annan
anläggning inte utan ledningsägarens medgivande uppföras på närmare
avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens
medgivande anordna upplag, eller marknivån ändras ovanför ledningen, så
att reparation och underhåll försvåras.
En luftledning för lågspänning får 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).
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser
och både Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och
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forts.
§ 240 forts.
Tockatorp 17:37. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. E.ON har i sitt yttrande
framfört ett antal punkter som ska följas, se yttrande för information om
dessa. Yttrandet bifogas i sin helhet som bilaga.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt
skadas av aktuell åtgärd.
Infart kan anordnas från Tockatorpsvägen och anslutning kan göras till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Byggnation av ett
enbostadshus bedöms inte utgöra någon olägenhet för grannar och anses
vara en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. Den
föreslagna avstyckningen utgör även en lämplig komplettering av det
befintliga fastighetsmönstret. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven
enligt 2 kap. 4-5 § PBL, markens lämplighet, och 8 kap. 9 § PBL.
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
_____
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BYGG.2015.3852.220

§ 241
Hammarby 11:1 Ansökan om bygglov för uteboxar med ligghall för
hästar.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för
nybyggnad av uteboxar med ligghall med bedömningen att Plan och
bygglagens krav i 9 kap. 31 § uppfylls
2. 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
1. att avgiften för bygglovet är 5 020 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.
Ansökan avser bygglov för uteboxar med ligghall för hästar.
Byggnadsarean är 50 m2 varav tre boxar och ett förråd utgör 27,5 m2 och
ligghallen utgör 22 m2. Byggnadshöjden är 3 m.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan, men ligger i direkt anslutning till ett
bostadsområde som är detaljplanerat för bostadsändamål. I
översiktsplanen för 2030 är även fastigheten HAMMARBY 11:1 utpekad
för bostadsbebyggelse.
Fastighetsägare till HAMMARBY 11:3, sökanden, har köpt del av
fastigheten HAMMARBY 11:1 och lämnat in en ansökan till Lantmäteriet
om fastighetsreglering. Den aktuella platsen utgörs av en plan gräsyta
som ingår i ett större sammanhängande ängs- och odlingslandskap.
Grannfastigheten HAMMARBY 1:83 ägs av Karlskrona kommun som
arrenderar ut jordbruksmark. På fastigheten, i anslutning till Hammarby
11:1, förekommer djurhållning i form av kor samt bete.
Från den ansökta stallbyggnaden med boxar, är avståndet till närmsta
bebyggda fastighet 50 m för att minska allergenspridning, flugor och lukt.
Sign
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Sign
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forts.
§ 241 forts.
Hammarby 11:1 Ansökan om bygglov för uteboxar med ligghall för
hästar.
Till nästa bebyggda fastighet är avståndet ca 65 m.
Sakägare samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Inget yttrande har inkommit.
Översiktsplanen är vägledande i frågor om kommunens framtida
bebyggelseutveckling. Även om det i översiktsplanen anges
bostadsbebyggelse på den aktuella platsen, behöver inte ansökta åtgärder
utgöra ett direkt hinder för sådan exploatering i ett framtida skede.
Länsstyrelsen Blekinge län har utgett ”Djurhållning och bostäder –
kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län” där de tar upp
förslag till riktlinjer för respektavstånd från anläggningar och stall. När det
gäller mindre anläggningar av hobbykaraktär (1-10 djur) är det
Länsstyrelsens mening att det är kommunernas sak att bedöma lämpliga
respektavstånd mellan djurhållning och bostadsbebyggelse med
utgångspunkt i bedömningskriterier angivna av Länsstyrelsen samt
platsens lokala förutsättningar. Dock menar Länsstyrelsen i Blekinge län
att det bör som regel alltid vara ett respektavstånd på 50 meter från stall
och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas gentemot
angränsande bostadsfastigheter i tätorter.
Ansökt åtgärd efterföljer Länsstyrelsens rekommenderade respektavstånd
och boxarna/stallplatserna avses endast nyttjas för hobbyverksamhet. I
närområdet förekommer betande kor och det öppna landskapet med ängsoch betesmark bevaras i dess lantliga miljö i utkanten av bostadsområdet.
Åtgärd samt användning bedöms inte innebära direkta olägenheter för
grannar och andra berörda. Åtgärden bedöms inte heller innebära en
negativ omgivningspåverkan.
Upplysningar:
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).
Verifierad kontrollplan ska lämnas in till Bygglovavdelningen för att
slutbesked ska kunna ges.
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Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

§ 242
Övrigt.
Björn Gustavsson ställer fråga angående marksanering i samband med
byggnation Nättrabyskolan.
Miljöinspektör Anne Berglund och miljöinspektör Charlotta Flygare svarar
att det förvaltningarna har olika uppfattning om är huruvida åtgärdsmålet är
uppfyllt eller inte.
Drift- och serviceförvaltningen har genomfört statistiska beräkningar på
hela fastigheten och klarar därför det angivna målet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen menar att målet ska uppfyllas i
mindre delområden (20*20meters rutor). Detta har inneburit att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden förelagt om att sanera även de kvarlämnade
föroreningarna som är belägna i kanterna. En av rutorna ska redan vara
åtgärdad. Det finns fyra rutor kvar att åtgärda.
Hans Juhlin påpekar att drift- och serviceförvaltningen ställt höga krav på
sig själva när de tog fram åtgärdsmålet och att det innebär en väldigt
omfattande sanering av fastigheten.
Miljöinspektör Gisela Åberg informerar angående ärendet med förorenat
vatten i Saleboda.
Information lämnas om följande:
 Information till berörda,
 Beslut är snart klart,
 Skrivelse till Trafikverket vecka 47,
 Kommande information, per brev och möte, till berörda samt
 Kommunens beslut är överklagningsbart.
Ordförande Magnus Larsson (C) informerar om att miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december är flyttat till
tisdagen den 15 december.
Ordförande Magnus Larsson (C) informerar om tillsynsavgift för
fastighetstillsyn.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
15 december 2015
§ 248

Delårsbokslut per den 31 oktober 2015

§ 249

Yttrande över medborgarförslag om att förtöja Studentbåten i anslutning
till BTH och campusområdet vid Gräsvik.

§ 250

Yttrande över medborgarförslag om att kommunen tar beslut om att ta
fram en komplett arkitetguide.

§ 251

Delegationsbeslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§ 252

Delegationsbeslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens
tjänstemän

§ 253

Anmälningsärenden

§ 254

Karlskrona 5:53 Krutviken, planbesked

§ 255

Lanternan 3 m. fl. Detaljplan, begäran om planbesked

§ 256

Miljöavdelningens verksamhet 2016

§ 257

Aspö 1:36 Tillsyn inom strandskydd

§ 258

Hasslö 5:255 Tillsyn strandskyddsområde

§ 259

Senoren 10:8 Ansökan om strandskyddsdispens

§ 260

Ramdala 10:2 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus

§ 261

Hasslö 1:33 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

§ 262

Lösen 2:6 Förhandsbesked för nybyggnation av 4 enbostadshus

§ 263

Stumholmen 2:20 Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus (Attefall)

§ 264

Övrigt

_________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Palanderska gården, Tegelhuset
tisdagen den 15 december 2015 klockan 08.30 – 11.40
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S) kl 8.30-11.30,11.3511.40 §§ 248- 262, § 264
Carl-Göran Svensson (M)

2:e v ordf.
Ledamöter

Eric Dahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Peter Bergqvist
Eva Öhman (S) kl. 11.30-11.35 § 263

Närvarande ersättare

Peter Bergquist (S)
Mats Ekberg (S)
Jeanette Pettersson (S)
Eva Öhman (S)
Mats Mattiasson (SD)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Miljöchef
Utvecklingschef
Planarkitekt
Planarkitekt
Naturvårdshandläggare

Hans Juhlin
Magnus Lindoffsson
Tina Tidhammar
Sandra Högberg
Anna- Alexandra Lidenstjärna
Malin Sjöstedt

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Utses att justera

Carl- Göran Svensson (M)

Justerade paragrafer

§§ 248 - 264
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Underskrifter

Sekreterare

______________________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Carl- Göran Svensson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

______________________________
Lisbeth Johansson
Nämndsekreterare
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DIA 2015.3900.042

§ 248
Delårsbokslut per den 31 oktober 2015.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att godkänna delårsbokslut per den 30 oktober
2. att överlämna densamma till kommunstyrelse och revision
Ärendet föredras av förvaltningschef Hans Juhlin och controller Nina
Larsson.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar härmed
delårsbokslut per den 30 oktober för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Nämndens nettoanslag för året uppgår till 10,4 mnkr. Per sista
oktober ser vi en positiv avvikelse mot budget om +1,1 mnkr. Vid
årets slut beräknas utfallet rymmas inom befintlig budgetram.
Under perioden har Kommunfullmäktige beslutat att ändra avgifterna
för fastighetstillsyn. Eftersom beslutet om taxan fattades sent på året
kommer endast 50 % av avgiften debiteras under 2015 vilket
påverkar resultatet för helåret negativt. Den höga
ärendeinströmningen av bygglov under våren har däremot bidragit till
ett positivt resultat i ekonomin och utöver detta så har förvaltningen
under året även anpassat sin verksamhet för att uppnå en budget i
balans. Detta har medfört att vakanser inte alltid blivit återbesatta.
__________
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DIA.2015.4537.230

§ 249
Yttrande över medborgarförslag om att förtöja Studentbåten i
anslutning till BTH och campusområdet vid Gräsvik.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att hemställa att kommunfullmäktige beslutar avslå
medborgarförslaget.
Ärendet
Roland Törnquist föreslår i ett medborgarförslag:
att Karlskrona kommun utreder möjligheten att förtöja de flytande
studentbostäderna i direkt anslutning till BTH och Campusområdet
vid Gräsvik. Där finns sedan KA 2 -tiden, brygg- och kajanläggningar
som borde kunna erbjuda denna placering. Detta torde vara betydligt
bättre läge både för de boende studenterna och för BTH och för
staden. Också Stumholmskanalen, vid kv. Sparre, torde kunna vara
ett bättre fungerande alternativ istället för Lerkajen vid Saltsjöbaden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har i samverkan med
andra berörda förvaltningar, tittat på alternativa lokaliseringar för det
fartyg som är avsett att hysa både studentbostäder och vandrarhem.
Campus Gräsvik har varit ett sådant område men detta har
avfärdats, i första hand på grund av för grunt vattendjup. Även
placeringen vid kv. Sparre har diskuterats men även det avfärdats på
grund av påverkan på kulturmiljö och tveksamheter vad gäller
infrastruktur och parkering. Fartyget har nu tidsbegränsat bygglov på
5 år vid Oljekajen, Hattholmen.
__________
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DIA.2015.4499.210

§ 250
Yttrande över medborgarförslag om att kommunen tar fram en
komplett arkitektguide.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att hemställa att kommunfullmäktige beslutar avslå
medborgarförslaget.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i ett medborgarförslag:
att Karlskrona kommun tar beslut om att ta fram en komplett
arkitekturguide för bebyggelsen och bebyggelsemiljön i kommunen.
Ett arkitekturlexikon som i bild och text ger beskrivningar av
offentliga, privata, religiösa och allmänna arkitekturmiljöer. Gärna i en
publikation i bokform men också i digital form, och med
sammanfattningar på flera språk.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget är
intressant och att det är en god idé att ta fram underlag om arkitektur
och bebyggelsemiljöer i kommunen. I nuläget saknas dock resurser
för ett så omfattande arbete.
Förvaltningen avser dock söka stöd hos Länsstyrelsen för att ta fram
ett kulturmiljöprogram kring bebyggelsen inom världsarvet. Tanken är
att detta ska göras tillgängligt både digitalt och i pappersform. Detta
kan vara ett första steg i arbetet med att visa värdefulla byggnader
och bebyggelsemiljöer i kommunen.

__________
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§ 251
Delegeringsbeslut fattade av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015- 12- 10.
1. Gängletorp 14:46 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
samt carport

§ 243

2. Hasslö 2: 46 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
samt nybyggnad av garage/ carport

§ 244

2. Binga 9:50 Bygglov för nybyggnad av garage.

§ 245

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

__________
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§ 252
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän

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

Förteckning finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 253
Anmälningsärenden.
01. Länsstyrelsen Blekinge Beslut 151026 Tillstånd till transport av
farligt avfall och övrigt avfall
02. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151028 Överklagande av
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för
parkeringsplatser på Gullbernahult 32 Karlskrona kommun
03. Länsstyrelsen i Blekinge län 151027 Strandskyddsdispens för
nybyggnad av ensbostadshus och carport_ förråd på fastigheten
Grönadal 15_21 i Karlskrona kommun
04. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 151030 Överklagande av
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut i tillsynsärende
enligt plan- och bygglagen fastigheten Mjövik 2_57 i Karlskrona
kommun
05. Beslut KF 151022 § 173 Delårsrapport per den 31 augusti 2015
för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
06. Beslut KF 151022 § 183 Finansrapport tertial 2
07. Beslut KF 151022 § 185 Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag per den 1 september 2015
08. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151020 Överklagande av
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut avseende buller
från sportskyttebanan på fastigheten Ekeryd 1:23 i Karlskrona
kommun
09. Anmälan om vattenverksamhet för renovering av brygga samt
borttagande av vass mm på fastigheten Frändatorp 21:30 i
Karlskrona kommun
forts.
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§ 253 forts.
Anmälningsärenden.
10. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 151106 Anmälan om
vattenverksamhet för rensning av vass samt att lägga sten vid
strandlinjen på fastigheten Husgöl 117, 1:36 och 1:37 i
Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 151027 Strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus och carportförråd på fastigheten
Grönadal 15:2 i Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 151113 Angående
överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
om tillstånd för avloppsanläggning på fastigheten Nättleryd 2:21 i
Karlskrona
13. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151116 Tillstånd till transport
av farligt avfall och övrigt avfall
14. Blekinge Tingsrätt Mål nr B 138-15 Rättelse-komplettering DOM,
2015-11-11
15. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151105 Tillstånd angående
underhållsarbete som skadat geoduk ovan förorenade massor på
objektet F1080-0012, Fastigheten Posse 18, Karlskrona kommun
16. Blekinge Tingsrätt DOM 151110 Mål nr B 1898-15
17. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151118 Strandskyddsdispens
för ledningsdragning på fastigheten Verkö 3:1 i Karlskrona
kommun
18. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 151112 Anmälan om
vattenverksamhet för muddring samt anläggning av ny brygga på
fastigheten Verkö 3:340 i Karlskrona kommun

__________
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PLAN 2015.4821

§ 254
Karlskrona 5:53 Krutviken, planbesked.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att inleda planläggningsarbete för Karlskrona 5:53. Detaljplanen
bedöms vara antagen före den 31 december 2016.
Ärendet föredras av planarkitekt Sandra Högberg.
Ärendet
En begäran om planbesked för Karlskrona 5:53, Krutviken, inkom till
miljö- och byggnadsförvaltningen den 17 november 2015. Syftet med
begäran är att uppföra ett flerbostadshus i 3-4 våningar med ca 50
studentbostäder och en förskola i bottenplan för sex avdelningar.
Karlskrona 5:53 är beläget på Vämö, söder om entrén till
Wämöparken. Fastigheten gränsar i norr och i väster till Hästövägen
och i söder till Vämöviken. Planområdet är ca 3 400 kvm stort och
marken är privatägd. Karlskrona 5:53 är idag obebyggt men området
har tidigare varit bebyggd med Krutvikens gästgivaregård vilket revs
år 2010.
Gällande detaljplan är från 2006 och anger markanvändningen
handel och kontor i en våning. En utveckling av planområdet innebär
en förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett
effektivt markutnyttjande samt nyttjande av befintlig infrastruktur
vilket stämmer väl överens med översiktsplanen.
Huvudsakliga frågor att behandla under planarbetet är buller,
markföroreningar, farligt gods, stigande havsvattennivåer samt
luftföroreningar.
Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten på
grund av planområdets exponerade läge i anslutning till
Wämöparken och platsens tidigare historia med gästgiveriet
Krutviken, vilket medför att den handläggs med ett utökat
planförfarande.
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PLAN.2015.3625

§ 255
Lanternan 3 m. fl. Detaljplan, begäran om planbesked.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att

inleda planläggningsarbete för Lanternan 3 m.fl.

Ärendet föredras av planarkitekt Anna- Alexandra Lidenstjärna.
En begäran om planbesked för Lanternan 3 och del av Hästö 2:21,
Hästö, inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 25 augusti
2015. Sökande vill få prövat möjligheten att exploatera Lanternan 3
och del av Hästö 2:21 med bostäder i form av flerbostadshus.
Bostäderna är tänkta att vara hyresrätter, främst riktade till seniorer.
Ansökan omfattar två alternativ, antingen tre flerbostadshus i fyra
våningsplan eller två flerbostadshus i sex våningsplan. Båda
förslagen kräver även en förrådsbyggnad och ett avfallsrum.
Området för den önskade exploateringen är ca 5300 kvm och
beläget på Hästö, på samma fastighet som Nära Dej-affären. Norr
om Herrgårdsvägen, öster om Oskarsvärnsvägen, söder om
Skansviken och väster om det kvartscirkelformade huset på
Lanternan 1.
På Lanternan 3 och Hästö 2:21 finns en detaljplan från 1966. Den
anger en byggrätt på Lanternan 3, vilket är handel i ett våningsplan,
och en byggrätt på Hästö 2:21, vilket är daghem i ett våningsplan.
Byggrätten för daghem har inte nyttjats och bedöms inte kunna
nyttjas i framtiden heller då den är för liten för att möta dagens krav
på förskoletomter.
Huvudsakliga frågor att behandla under planarbetet är utformning;
antal byggnader, dess placering och höjd. Även tillgänglighet och
förhållandet till terrängen behöver beaktas.

forts.
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Sammanträdesprotokoll

§ 255 forts.
Lanternan 3 m. fl. Detaljplan, begäran om planbesked.
Detaljplanen kommer handläggas med standardförfarande i enlighet
med Plan- och bygglagen (2010:900) ändrad t.o.m. SFS 2015:235.
Planen bedöms vara antagen innan 31 mars 2017.
__________
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Miljöavdelningen
Akten

Sammanträdesprotokoll

MALM.2015.4781.400

§ 256
Miljöavdelningens verksamhet 2016
Yrkande
Ordförande Magnus Larsson (C) yrkar återremiss av ärendet för
komplettering på vissa punkter.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras mot att
det ska avgöras idag och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar
återremittera ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet.
Ärendet föredras av miljöchef Magnus Lindoffsson
Ärendet
De dokument som ligger till grund för Miljöavdelningens verksamhet 2016
redovisas.
Grunddokumentet, Miljöavdelningens verksamhet 2016, anger hur
verksamhetens resursfördelning ser ut för år 2016. Till detta dokument har
sex bilagor upprättats.
Bilagor 1-3 anger prioriteringar och ned/bortprioriteringar som görs i
verksamheteten utifrån de resurser som finns till förfogande och fastställd
internbudget.
Bilagor 4-6 är den behovsutredning för 2016 (17/18) som genomfördes av
extern konsult under 2015.
__________
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Jan- Erik Robért
Fastighetsägare Aspö 1:36
Akten

Sammanträdesprotokoll

MALM.2013.2872

§ 257
Aspö 1:36 Tillsyn inom strandskydd.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att: förelägga Jan-Eric Robert (19540511-1492) att vidta följande
åtgärder:
a) undanröja bryggan och dess konstruktionsdelar, bortsett den
ursprungliga kåsen av natursten och flytta allt rivningsmaterial från
platsen
b) ta bort de installationer för el och eller vatten som ingjutits i
bryggan/kåsen
2. att: Åtgärderna skall genomföras under perioden oktober-mars och
hela rättelsen vara genomförd senast 12 månader efter det datum då
detta beslut vunnit laga kraft.
3. att: Föreläggande skall förenas med ett löpande vite om 50 000 kr för
varje påbörjad månad som följer efter de 12 månaderna räknat från
det datum då detta beslut vunnit laga kraft.
4. att: kartor och foton ingår i beslutet.
Ärendet föredras av naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt
En anmälan om olovliga åtgärder inom strandskyddsområde inkom till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämden den 21 augusti 2013. Av anmälan
framgick att omfattade pålningsarbete i vattenområdet vid fastigheten Aspö
1:36 pågick. Någon dispens har inte lämnats för anläggande av en brygga
på den aktuella platsen. Vid inspektion den 9 september 2013
konstaterades att arbete med att färdigställa en ny brygga pågick.
Bryggan var anlagd genom pålning och ansluter till en befintlig kås av
natursten. Den är utformad i vinkel och mäter ca 28 meter från stranden
och ytterligare 6 meter i vinkel.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 256 forts.
Aspö 1:36 Tillsyn inom strandskydd.
Bredden är ca 2 meter bortsett från landsanslutningen som är utformat
som ett bredare trädäck. Bryggan är försedd med en fast sittbänk och i det
bredare trädäcket har förberedelser för el och, eller vatten gjorts.
Efter kommunikation med fastighetsägare framkom att bryggan låtit
uppföras av Jan-Eric Robert som äger den närliggande fastigheten Aspö
17:2. Han äger bryggan och har låtit uppföra den för sin räkning.
Fastigheten Aspö 1:72 ligger skild från strandlinjen och en passage
närmast vattnet är allemansrättsligt tillgänglig.
Jan-Eric Robert har trots vetskap om att strandskyddsdispens krävdes låtit
uppföra bryggan utan att dispens föreligger och utan markägarens vetskap
eller tillstånd. Han dömdes av tingsrätten för brott mot områdesskydd, 29
kap 2§ 1st 2p Miljöbalken den 11.11.2015(mål nr B138-15) Ägare
fastigheten Aspö 1:36, Magnus Hansson har i telefonsamtal med
undertecknad (2015.11.19) meddelat att han inte motsätter sig att arbeten
genoförs för att undanröja bryggan.
I 7 kap 13 § i Miljöbalken föreskrivs att strandskydd gäller vid havet och vid
insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
och,
2. Bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten.
Av 7 kap. 15 § Miljöbalken framgår att inom ett strandskyddsområde får
inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller
allmänheten att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt. Av samma lagrum framgår också att åtgärder som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter är förbjudna.
Av 26 kap 9§ Miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
balken ska efterlevas.
Av 26 kap 14 § framgår att föreläggande enligt 9§ får förenas med vite.
Av hänsynsreglerna i 2 kap Miljöbalken framgår att den som vidtar en
åtgärd alltid är skyldig att ta hänsyn så att skador eller olägenheter inte
uppkommer för miljön eller människors hälsa.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 256 forts.
Aspö 1:36 Tillsyn inom strandskydd.
Vid arbeten i vatten bör t.ex. grumling och annan negativ påverkan på
vattenkvalitén som kan skada vattenlevande organismer så långt möjligt
begränsas. Arbeten i havet bör utföras under vinterhalvåret, oktober-mars,
då den biologiska aktiviteten i havet är som minst.
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den brygga som
anlagts är av sådan karaktär att den hindrar allmänhetens tillträde till
området som annars varit allemansrättsligt tillgängligt. Bryggan ligger i
nära anslutning till bebyggd och ianspråktagen bostadsfastighet och
riskerar att ge upplevelsen av en utökad hemfridszon. På så vis avhålls
allmänheten från att passera via den tillgängliga passagen närmast
strandlinjen. Bryggan hindrar också genom sitt läge och sin gestaltning
människor som färdas på vattnet.
Arbetet med pålning genomfördes under perioden juni-augusti då risken att
påverka vattenlevande organismer är som störst, det kan därför inte
uteslutas att livsmiljön för växt- och djurarter förändrats genom
anläggandet. Bryggan strider mot 7 kap 15 § och riskerar att motverka
strandskyddets syften.
För att åstadkomma rättelse skall föreläggande om rivning riktas mot JanEric Robert som låtit uppföra bryggan och som har rådighet över
densamma. För att minimera risken att vattenmiljön och dess organismer
tar skada vid återställandet skall tiden för genomförande ställas så att
arbete i vatten inte behöver genomföras under perioden 1 april - 31
augusti. Tiden för rättelse ska också ta i beaktan att verksamhetsutövaren
kan behöva inhämta beslut från annan myndighet.
Föreläggandet skall förenas med vite. Syftet med vitet är att motivera till
rättelse, beloppet skall därför sättas så högt att det överstiger värdet för
den felande att undvika rättelse. Vitesbeloppet är också satt i relation till
betalningsförmåga samt kostaden att genomföra rättelsen.
__________
Upplysningar:
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen (se bilaga).
Arbeten inom ett vattenområde kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap (MB). Varken tillstånd eller anmälan
behövs dock om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda
intressen skadas av verksamhetens inverkan på vattenförhållandena (11
kap. 12 § Miljöbalken). Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret att
visa att undantaget är uppfyllt.
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Sammanträdesprotokoll

§ 256 forts.
Aspö 1:36 Tillsyn inom strandskydd.
Om ni bedömer att tillstånd eller anmälan behövs eller om ni behöver hjälp
med bedömningen bör ni därför kontakta tillsynsmyndigheten
(Länsstyrelsen) i god tid innan arbetet påbörjas.
Avfall från rivningsarbetet skall lämnas till godkänd anläggning.
Karlskrona kommuns fullmäktige har fastställt taxa för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens arbete med bla miljöbalken. För tillsyn enligt
7 kap miljöbalken tas timavgift ut med 750 kr per timme. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har hittills lagt ner 6 timmars
handläggningstid på ärendet (se bifogat fakturaunderlag), om ni har några
synpunkter på detta ska de lämnas skriftligen till förvaltningen senast tre
veckor efter delgivning av detta beslut. Ytterligare debitering kan
tillkomma innan ärendet avslutas. Avgiften kommer att fastställas genom
ett eller flera separata beslut som går att överklaga.
__________
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Magnus Bertilsson
Akten

MLM.2013.3167

§ 257
Hasslö 5:255 tillsyn strandskyddsärende.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att ansöka hos kronofogdemyndigheten om verkställande på den
felandes bekostnad med stöd av Miljöbalken 26:1, 9 och 17§§
2. att följande bilagor ingår i beslutet
a) miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 189 2017.11.11
(föreläggande mot vite)
b) delgivningskvitto undertecknat 2014.12.08
c) anteckningar och foto från platsbesök 2015.04.13
d) miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2015.06.11 (begäran
om utdömande av vite)
.
Ärendet föredras av naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt
Ärendet
Magnus Bertilsson har i strid med strandskyddet vidtagit flera
privatiserande åtgärder och uppfört en byggnad på fastigheten Hasslö
5:255 och S. Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade att
föreläggande om rättelse förenat med vite om 50 000 enligt beslut § 189
den 11 september 2014. Beslutet delgavs honom 2014.12.08 och rättelsen
skulle vara genomförs senast två månader efter detta datum. Beslutet
överklagades inte och vann således laga kraft.
Den 13 april 2015 genomfördes syn på plats varvid kunde konstateras att
rättelsen inte var genomförd i sin helhet, byggnaden och ett plank stod
fortfarande kvar. Nämnden beslutade att begära utdömande av vitet,
jämkat till 25 000 enligt beslut 134 § 2015.06.11
forts.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 257 forts.
Hasslö 5:255 tillsyn strandskyddsärende.
Nämnden har nu att avgöra om ytterligare förelägganden skall riktas mot
Bertilsson eller om rättelse skall låta genomföras på den felandes
bekostnad. För att åstadkomma rättelse finns tre alternativa
handlingsvägar.
Nämnden kan förelägga om rättelse förenat med löpande vite,
nämnden kan själva verkställa föreläggandet på den felandes bekostnad
eller ansöka hos kronofogdemyndigheten om att de tar över ärendet och
verkställer beslutet på den felandes bekostnad med stöd av
utsökningsbalken.
Av miljöbalkens 26 kap 1§ framgår att syftet med balken skall säkerställas
genom tillsyn. För detta ändamål skall myndigheten, på eget initiativ eller
vid anmälan kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, samt föreskrifter,
domar och andra beslut som meddelas med stöd av balken.
Tillsynsmyndigheten ska också vidta de åtgärder som krävs för att
åstadkomma rättelse. Föreläggande om rättelse ska ställas till den eller de
som är ansvariga för överträdelsen.
Enligt miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§ skall myndigheten förelägga om
rättelse och kan förena detta med vite om så krävs.
Enligt MB 26:17§ kan tillsynsmyndigheten begära att
kronofogdemyndigheten verkställer beslutet om ett föreläggande med stöd
i 26 kap 9-13 § har vunnit laga kraft men ej åtlytts.
Enligt 37§ förordningen om områdesskydd får kostnad för handräckning
enligt 26 kap 17 § i frågor som avses i 7 kap miljöbalken på
kronofogdemyndighetens begäran förskotteras av allmänna medel.
Magnus Bertilsson har trots upprepade krav på rättelse, och trots att han
flera gånger fått förlängd tid för genomförande, inte vidtagit de åtgärder
som ålagts honom. Det är inte sannolikt att fler förelägganden riktade mot
Bertilsson skulle få honom att rätta, snarare föreligger en risk att ytterligare
handläggningstid och kostnader för stämningsmannadelgivning skulle
belasta förvaltningen utan avsedd effekt.
Om nämnden själva verkställer föreläggandet innebär detta att kostnaden
för att utföra arbetet med rivning och bortforslande av rivningsmaterial först
bekostas av nämnden och sedan faktureras den felande. Bedömning görs
att det föreligger risk för såväl ökad arbetsbelastning som ökade kostnader
för förvaltningen och att fakturan ändå skulle behöva drivas in via
kronofogdemyndigheten.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 257 forts.
Hasslö 5:255 tillsyn strandskyddsärende.
Ansökan bör istället göras hos kronofogdemyndigheten som får verkställa
beslutet enligt utsökningsbalken. En beviljad ansökan innebär att
kronofogdemyndigheten övertar ärendet och verkställer föreläggandet på
den felandes bekostnad med stöd av utsökningsbalken.
Kronofogdemyndigheten kan med stöd av 37§ i förordningen om
områdesskydd begära att kostnaden för handräckning förskotteras av
allmänna medel. Förvaltningen behöver inte betala för verkställandet i
förskott, men en ansökningsavgift om 600 kr.
__________
Upplysningar:
Delgivning krävs inte för att detta beslut skall vinna laga kraft.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sökande
Akten

Sammanträdesprotokoll

MALM.2015.4203

§ 258
Senoren 10:8 Ansökan om strandskyddsdispens.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att avslå ansökan
2. att följande bilagor ingår i beslutet:
a) ansökan
b) situationsplan som ingår i ansökan
c) flygfoto.
Ärendet föredras av naturvådshandläggare Malin Sjöstedt.
Ärendet
Ansökan avser uppförande av ett enbostadshus och ianspråktagande av
tomtmark kring detta. Avsedd tomtplats omfattar ca 6000m2.
Sökanden har angett som särskilt skäl för dispens att marken redan är
ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för
strandskyddets syfte. Vidare framförs att tomten ligger i anslutning till
befintlig infrastruktur och bebyggelse samt så långt från stranden som
möjligt.
Enligt 7 kap 13 § i Miljöbalken gäller strandskydd vid havet, insjöar och vid
vattendrag. Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor
för växter och djur på land och i vatten. Det aktuella området omfattas i sin
helhet av strandskydd.
Enligt 7 kap 15 § får inte nya byggnader uppföras, byggnader eller
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten att vistas inom ett område
där den annars skulle ha fått färdas fritt.
I det enskilda fallet får dispens lämnas om det föreligger särskilda skäl och
det är förenligt med strandskyddets syften.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 258 forts.
Senoren 10:8 Ansökan om strandskyddsdispens.
Som särskilt skäl får endast åberopas de som finns uppräknade i
Miljöbalkens 7 kap 18 c §.
Det aktuella markområdet utgör obebyggd naturmark och
odlingsmark/betesmark. Platsen är inte ianspråktagen på ett sätt som gör
att den saknar betydelse för strandskyddets syften.
Särskilt skäl föreligger inte enligt punkten 1 i 7 kap 18 c §. Övriga argument
som framförs i ansökan får inte beaktas vid denna prövning då dessa ej
finns uppräknade i 7 kap 18c§. Inget av de övriga särskilda skälen bedöms
heller föreligga.
__________
Upplysningar:
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av
kommunfullmäktige.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sökanden
Berörda grannar
Trafikverket
E.ON Elnät Sverige AB
Post och Inrikes Tidningar
Akten

Sammanträdesprotokoll

BYGG.2015.3974.220

§ 259
Ramdala 10:2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt
förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en våning på 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
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 476 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning. Fastigheten är belägen inom ett område där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Tilltänkt avstyckning omfattar cirka 1000
m2.
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 reglera 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.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 259 forts.
Ramdala 10:2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
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 bl
a 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 kap 3 om skydd av
riksintressen.
Vid besök på platsen den 2015-10-09 konstaterades att platsen utgörs av
öppen mark (hage). Vegetationen består främst av gräs. Den tänka
fastigheten gränsar mot skog bestående av bland annat björk och gran.
Fastigheten avses försörjas med enskilt vatten och avlopp.
Miljöavdelningen har gjort bedömning att enskilt avlopp är möjligt att ordna
inom fastigheten.
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Yttranden med erinran från grannar har inte inkommit.
Fastighetsägare till RAMDALA 1:6, RAMDALA 31:1 OCH RAMDALA 10:2
har i en gemensam skrivelse intygat att de inte har något att erinra mot
ansökan om förhandsbesked.
E.ON Elnät framför i yttrande att det finns en lågspänningsluftledning samt
servisledning till byggnad inom fastigheten, se karta bif. i yttrande. Det
finns föreskrifter angående starkström och lågspänning och E.ON
förutsätter att de restriktioner som nämns i yttrandet efterlevs. Eventuella
flyttningar eller ändringar av E.ON:s anläggningar bekostas av
exploatören. Yttrandet bifogas i sin helhet som bilaga.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från väg i väst. Byggnation av ett
enbostadshus bedöms inte utgöra någon olägenhet för grannar och anses
vara en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. Den
föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § Plan- och
bygglagen, markens lämplighet, och 8 kap. 9 § Plan- och bygglagen.
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§ 259 forts.
Ramdala 10:2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns
förutsättningar för att åstadkomma en vatten- och avloppslösning på
fastigheten. Den sökande måste inkomma med ritningar som visar förslag
till anordnande av vatten- och avloppsanläggningar till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med
bygglovansökan.
__________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
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Trafikverket
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Post och Inrikes Tidningar
Akten

Sammanträdesprotokoll

BYGG.2015.4446.220

§ 260
Hasslö 1:33 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att bygglov för de föreslagna nybyggnaderna kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
Ärendet
Fastigeten HASSLÖ 1:33 avses att fastighetsregleras och styckas av så att
en ny fastighet skapas med en storlek på ca 1 700 m 2 (tomt A).
Fastigheterna HASSLÖ 1:261 och HASSLÖ 1:33 avses även
fastighetsregleras så att HASSLÖ 1:261 bildar en tomt som är ca
1 800 m2 (tomt B) och HASSLÖ 1:33 bildar en tomt som är ca 5 200 m 2.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två fritidshus i en våning
utan inredd vind på tomt A och den tomt som utgör HASSLÖ 1:33.
Den aktuella platsen är belägen i ett område på Hasslö där detaljplan
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 reglera 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.
forts.
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§ 260 forts.
Hasslö 1:33 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.
Enligt PBL 2 kap. 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl
a 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.
Vid besök på platsen den 4 november 2015 konstaterades att fastigheten
ligger inom sammanhållen bebyggelse, i direkt anslutning till ett
detaljplanerat område för bostadsändamål. Hela fastigheten är
ianspråktagen för fritidshusändamål med fritidshus och förrådsbyggnader.
Marken är i huvudsak plan med gräsytor. På tomt A förekommer inga
befintliga byggnader utan marken utgörs främst av högt gräs, enstaka
björkar, ekar och syrenbuskar.
På tomt B finns ett befintligt fritidshus med två förrådsbyggnader. På
HASSLÖ 1:33 finns även ett mindre fritidshus. Fastighetgränsen mellan
HASSLÖ 1:261 och HASSLÖ 1:33 i söder avses att justeras så att gränsen
följer den befintliga stenmur som löper i nord-sydlig riktning och bildar det
som benämns som tomt B.
Ett vägservitut finns på HASSLÖ 1:33 fram till HASSLÖ 1:157 och
HASSLÖ 1:261. Vägen kan fortsätta att nyttjas efter tilltänkt
fastighetsreglering. Fiskaregårdsvägen avgränsar fastigheten HASSLÖ
1:33 i öst varifrån tillfart kan anordnas till tomt A och den södra tomten som
skapas av HASSLÖ 1:33.
På fastigheten förekommer luftburna ledningar.
Platsen omfattas av riksintresse för försvarsmaktens sjöövningsområde.
Riksintresset bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder.
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§ 260 forts.
Hasslö 1:33 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan
TeliaSonera Skanova Access (2015-09-23) framför att de har luftledningar
inom det aktuella området. Skanova har med anledning av detta följande
synpunkt "flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av
exploatören/fastighetsägaren."
E.ON Elnät Sverige AB (2015-10-08) framför följande
synpunkter. Inom området för fastigheterna har E.ON Elnät en
lågspänningsluftledning, en serviskabel in till byggnad och en
högspänningsjordkabel, se bifogad karta. För elledning i mark får byggnad
eller annan anläggning inte utan ledningsägaren medgivande uppföras på
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. Inom området
får det inte förekomma plantering av träd, mindre buskar accepteras dock.
Mätarplatsen får inte heller byggas in.
Kraftledningar enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 §
ELSÄK-FS 2008:1 och 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).
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser
och både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter måste iakttas. Eventuella flyttningar eller ändringar av våra
anläggningar bekostas av exploatören.
E.ON Elnät förutsätter att ovan restriktioner efterlevs samt att kommande
byggnationen av fritidshus inte orsakar att E.ON Elnäts anläggningar inte
uppfyller starkströmsföreskrifterna. Angående avstyckningarna så har
E.ON Elnät inga inskrivna rättigheter som ska förordnas.
Hasslö Vägars Samfällighetsförening (2015-10-16) avger yttrande enligt
följande. HVSF önskar vara rådgivande avseende eventuella infarter till
angiven tomt beroende på begränsningar i bredd etcetera på vägar i
området.
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§ 260 forts.
Hasslö 1:33 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
HVSF avser besikta vägar i området i anslutning till byggperioden och sluta
avtal med angiven fastighetsägare kring eventuellt slitage eller påverkan
av byggtrafik på av HVSF förvaltade vägar i området. Med detta yttrande
har HVSF inget att erinra mot att beskrivet bygglov beviljas enligt inkommit
förslag.
Samtliga yttranden bifogas i sin helhet som bilagor.
Ett nytt fritidshus kan placeras på tomten A i linje med omgivande
bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med
avseende på storlek och användning. På den södra tomten, som avses
utgöra HASSLÖ 1:33, kan ett fritidshus om 50 m 2 placeras då marken
redan är helt ianspråktagen. Placering och utformning kan avgöras i
bygglovskedet.
Tillfartsvägar finns redan anordnade mot Fiskaregårdsvägen och bedöms
kunna nyttjas även i framtiden.
Platsen är redan ianspråktagen för fritidshusändamål och bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet
och den föreslagna bebyggelsen och fastighetsregleringen innebär en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur.
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

__________
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. 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 §.
Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Sign
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BYGG.2015.1804.220

§ 261
Lösen 2:6 Förhandsbesked för nybyggnation av 4
enbostadshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar negativt
förhandsbesked för lokalisering av fyra 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 stöd
av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 1 282 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige)
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus i en
våning med inredd vind respektive två våningar. På fastigheten avses fyra
tomter att styckas av för bostadsändamål, en tomt med en storlek på 900
m2 och tre tomter på 817 m2. Fastigheten är belägen på Fäjö där detaljplan
saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan ska 9
kap. 17 § plan- och bygglagen tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglera 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.
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§ 261 forts.
Lösen 2:6 Förhandsbesked för nybyggnation av 4
enbostadshus.
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 bl
a 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.
Besök gjordes på plats den 20 augusti 2015 av två bygglovhandläggare
samt kommunens ekolog. Det kunde konstateras att platsen är belägen på
en kulle med hällmark och berg i dagen. Marken betas/har betats av får
och ingår i ett större sammanhängande naturområde som sträcker sig i
öst-västlig riktning.
Vid besök på platsen påträffades vegetation främst i form av ekar och ett
antal större ekar med spår av lav samt en mulmek. Det påträffades även
en stor tall och en stor sälg. På den östra delen av fastigheten förekom
större stenblock och spår av stenbrott. Tillfart finns norr om de föreslagna
tomterna, dock föreslås i ansökan en ny tillfart söder om de föreslagna
tomterna på grund av stora nivåskillnader.
Platsen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §
Miljöbalken, samt ingår platsen i bevarandeplan för odlingslandskapet som
är utpekat av Länsstyrelsen i Blekinge län.
I översiktsplanen för Karlskrona kommun ingår Fäjö i område som
benämns "Stadsbygden" och ligger i nära angränsning till vad som
benämns "Landsbygden". Fäjö har inte pekats ut som ett särskilt
utvecklingsområde för bostadsbebyggelse, funktionsblandning, natur eller
verksamheter och lämpligheten av nya exploateringar ska därför prövas i
varje enskilt fall genom ansökan om förhandsbesked.
Vatten- och avloppsförsörjning avses ske genom anslutning till det
kommunala ledningsnätet.
De tilltänkta tomtplatserna är högt belägna på hällmark inom ett område
med en dramatisk topografi.
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§ 261 forts.
Lösen 2:6 Förhandsbesked för nybyggnation av 4
enbostadshus.
Den utpekade marken uppfattas inte som ianspråktagen tomtmark och
nybyggnation av fyra enbostadshus samt anordning av tillfartsväg till
aktuell plats innebär stora ingrepp i naturen. Uppförandet av fyra
enbostadshus på föreslagen lokalisering skulle även innebära en stor
påverkan på landskapsbilden.
På platsen påträffades ett flertal äldre och stora träd som bedöms vara
skyddsvärda. Att tillåta exploatering på hela kullen skulle innebära att
naturområdet försvinner och att naturvärden går förlorade.
Från Fäjövägen till de föreslagna tomterna föreslås en ny tillfartsväg
anordnas. För att klara tillgänglighetskrav krävs det att vägens lutning tas
upp succesivt längs med fastighetsgränsen i söder.
I Översiktsplanen 2030 står det under rubriken "Generella
rekommendationer för lokaliseringsprövning" att stor hänsyn måste tas till
befintliga terrängförhållanden och vegetation. Nylokaliseringar som
förutsätter stora ingrepp i orörd natur ska undvikas.
Ur allmän synpunkt bedöms inte föreslagna åtgärder innebära god
hushållning av mark. Föreslagna åtgärder har inte heller stöd i Karlskrona
kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 26 augusti
2010.
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen
vara olämplig. De föreslagna åtgärderna uppfyller därmed 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.
______________

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
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§ 262
Stumholmen 2:20 Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus
(Attefall)
Susanne Johansson (S) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att inte bevilja startbesked för åtgärden
Ärendet
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser 503. Stumholmen är
en särskilt värdefull miljö med välbevarad bebyggelse med mycket
höga kulturhistoriska värden som vittnar om den tidigare militära
användningen av ön. Enligt områdesbestämmelserna får till- och
ombyggnader på befintlig bebyggelse inte förvanska byggnadens
karaktär eller anpassning till området. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den föreslagna tillbyggnad
förvanskar byggnaden och inte är att anse som anpassad till området
i övrigt.
Utöver ovanstående bedömning kan konstateras vid granskning att
tillbyggnaden är placerad närmre än 4,5 meter till tomtgräns. Då
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gjort en bedömning att
startbesked inte kan medges av annat skäl än avsaknad av
grannemedgivnade krävs ingen komplettering av grannemedgivande
in av sökande då detta inte påverkar bedömningen av ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i delegationsbeslut
2015-06-05 MSN M § 2191 nekat startbesked för rubricerat ärende
med motivering enligt ovanstående bedömning.
Beslutet överklagades av sökande till Länsstyrelsen som beslutade
att avvisa överklagandet (2015-08-19,Dnr 403-2494-15).
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§ 262 forts.
Stumholmen 2:20 Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus
(Attefall)
I samband med överklagandet till Länsstyrelsen inkom en
komplettering till Länsstyrelsen från sökande med
grannemedgivande från ägaren till fastigheten Stumholmen 2:2 samt
Stumholmens samfällighet Stumholmen 1:1.
Ärendet överklagades till Mark- och Miljödomstolen som hänvisar
åter ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och att nämndens
och länsstyrelsens beslut bör upphävas.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. En
skrivelse har inkommit.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning att tillbyggnaden
förvanskar byggnaden och inte är att anse som anpassad till
områdes höga kulturhistoriska värden i övrigt kvarstår.
__________
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§ 263
Övrigt.
Susanne Johansson (S) ställer fråga angående Fängelset.
Förvaltningschef Hans Juhlin redogör för den aktuella situationen och
återkommer med mer information nästkommande sammanträde.
Björn Nurhadi (SD) ställer, mot bakgrund av ökningen av
multiresistenta bakterier, fråga angående möjligheter att mäta halten
av nanosilver från kommunens reningsverk.
Förvaltningschef Hans Juhlin återkommer med svar nästkommande
sammanträde.
Carl- Göran Svensson (M) önskar, på sin och nämndens vägnar,
ordföranden och personalen en God och trevlig helg.
Ordförande Magnus Larsson (C) önskar alla God Jul och Gott Nytt År
och tackar för gott samarbete under 2015.
__________
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