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§1
Redovisning medarbetarenkät 2016.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna redovisningen av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetarenkät för 2015
Ärendet
Ärendet föredras av förvaltningschef Hans Juhlin och
personalspecialist Henrik Sundihn.
Svarsfrekvensen för Medarbetarenkäten som genomfördes i
november 2015 ligger på 86 %. Detta kan jämföras med 76 % 2013.
Enkäten är utskickad till ca 44 individer
De två frågor där flest medarbetare svarar positivt var:
 Mitt arbete känns meningsfullt. (snitt 4,21)
 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. (snitt 4,21)
De två frågor där flest medarbetare svarar negativt var:
 Jag hinner oftast med mina arbetsuppgifter inom ramen för min
arbetstid. (snitt 2,53)
 Jag upplever att alla på min arbetsplats har lika värde. (snitt
3,29)
Handlingsplan skall upprättas av varje enskild grupp tillsammans
med sin chef för att förbättra de områden som upplevs som mest
negativa.
______
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§2
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
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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§3
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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§4
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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§5
Anmälningsärenden
1. Beslut KS § 364 Anvisningar för uppföljning 2016
2. Beslut Länsstyrelsen 151126 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Saga 32 Karlskrona kommun
3. Beslut KS 151125 § 362 Revidering av finansiella riktlinjer för
Karlskrona kommun
4. Beslut Länsstyrelsen Blekinge län 151130 Strandskyddsdispens för
uppförande av en transformatorstation på fastigheten Strågeryd 1:61
Karlskrona kommun
5. MKB- nyheter
6. beslut KF 151119 § 213 Sammanträdesplan 2016 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott
7. Beslut KF 151119 § 202 Svar på medborgarförslag om ett nytt
parkområde vid Björkholmen, Saltöbron
8. Beslut KF 151119 § 202 Svar på medborgarförslag om att starta n
kampanj som ställer frågan om hur Karlskrona kommuninnevånare
tycker att kv Muddret och kv Hattholmen ska utvecklas och förändras
för framtiden
9. Beslut KF 15119 § 197 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona
kommun tar beslut om att avbryta planläggningen av
bebyggelseprojektet vid Björkholmen, Saltö och byta plats till
Blåportsområdet istället
10. Beslut KF 151119 § 196 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona
kommun inför obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare
innan besluten ska tas, framförallt inom världsarvets
utbredningsområde
forts.
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§ 5 forts.
Anmälningsärenden
11. Beslut KF 151119 § 194 Svar på medborgarförslag om att informera
och visa vilka områden som är aktuella för förtätning på Trossö
12. Beslut KF 151119 § 192 Svar på medborgarförslag om att analysera
och kartlägga de utsiktspunkter som finns från de centrala
stadsmiljöerna
13. Beslut Växjö Tingsrätt mark- och miljödomstolen 151210 Mål nr 197015
14. Beslut Länsstyrelsen 151130 överklagande Björkholmen 25, 27 och 28
15. Beslut Länsstyrelsen Blekinge 151130 Överklagande beslut om
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Aspö 4:305
16. Beslut Länsstyrelsen Bleknge 151207 Överklagande föreläggande enl
miljöbalken Uttorp 1:90 m.fl.
17. Beslut Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen 20151210
Tillsynsärende avseende uppförande av plank på fastigheten Bleking
27, Karlskrona, nu fråga om prövningstillstånd
18. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151217 om utbetalning av
statsbidrag för biologisk återställning i kalkade vatten för projektet:
Biologisk återställning av vandringshinder i Silletorpsån
________
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Akten

§6
Ny stadstrafik, information från Blekingetrafiken.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
Ärendet
Ärendet föredras av Sören Bergerland, Blekingetrafiken.
Information lämnas om följande:
 Drivkrafter på resfrekvens
- Relevans
- Produktfördel
- Kunskap
- Restid
 Karlstad
- Utgångsläge
- Strategi
- Informationsinsatser
- Resandeutveckling 2005- 2013
- Resandeutveckling 2001- 2005
- Förändrad stadsbild
- Färdväg så kort som möjligt
- Bebyggelsestrukturkostnad
- Arbete långsiktigt
 Tillämpning i Karlskrona
 Kortare färdväg
 Mindre restid
 Mindre bilar i centrala staden
 Miljövänligare, billigare hälsosammare färdmedelsmix
 Omfördelning av resurser
 Utökad trafik där människor bor
 Utökad trafik där människor arbetar
forts.
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§ 6 forts.
Ny stadstrafik, information från Blekingetrafiken.





Fler snabbussar i peaktime
Mer trafik där människor åker
Resekort som personalerbjudande
Statlig medfinansiering

_____
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Sökande
Akten

PLAN 2015.4168

§7
Planbesked för fastigheten Lagerstråle 7.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att inleda planläggningsarbete för Lagerstråle 7. Detaljplan bedöms
vara antagen före den 30 juni 2017.
Ärendet
Ärendet föredras av Planchef Ola Swärdh.
En begäran om planbesked för lagerstråle 7, Trossö, inkom till miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 oktober 2015. Syftet med
begäran är att uppföra flerbostadshus i 4 våningar med ca 12
lägenheter.
Lagerstråle 7 är beläget på norra Trossö, i stadsdelen Kalvhagen.
Fastigheten gränsar i norr till Spårgatan och i väster till Arvid
Nilssons gata. Planområdet är cirka 400 kvadratmeter stort och
marken är privatägd. Lagerstråle 7 är idag obebyggd och nyttjas idag
som grusad markparkering för omkringliggande kontorsfasatigheter.
Söder om aktuellt område finns ett flerbostadshus i 4 våningar och i
öster finns ett enbostadshus i två våningar samt en
transformatorstation.
Gällande detaljplan är från 1988 och anger markanvändningen
bostadsändamål i två våningar. 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.
Huvidsakliga frågor att behandla under planarbetet är parkering,
buller, geoteknik och markföroreningar.
Detaljplanen kommer handläggas med utökat förfarande i enlighet
med Plan- och bygglagen.
________
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Sökande
Akten

PLAN 2012.884

§8
Detaljplan för Garvaren 23 m fl, Pantarholmen.
Stefan Lundin (L), Robert Andersson (SD) och Mats Mattisson (SD)
anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1.att anta detaljplanen för Garvaren 23 m.fl.
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
Ärendet
Ärendet föredras av planarkitekt Anna- Alexandra Lidenstjärna
Detaljplanen för Garvaren 23 m.fl. har varit tillgänglig för granskning
mellan 2 oktober – 30 oktober 2015. Planområdet är beläget på
Pantarholmen och omfattar ca 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 ca
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 innergården föreslås komplementbyggnader och
gemensamma ytor för lek och utevistelse.
forts.
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§ 8 forts.
Detaljplan för Garvaren 23 m fl, Pantarholmen.
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 201404-14 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
kollektivtrafik och service bedöms bostäderna kunna uppföras med
tyst/ljuddämpad sida. Detaljplanen anger bestämmelser om
störningsskydd.
Utifrån inkomna synpunkter under granskningen har
planhandlingarna justerats med en mer utförlig beskrivning av
förorenad mark och saneringsåtgärder samt en ny rubrik vilken
beskriver den administrativa planbestämmelsen för utökad lovplikt.
______
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DIA 2015.4891

§9
Upphävande av tomtindelning för Törnrosen 8
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Att upphäva tomtindelningen för fastigheten Törnrosen 8.
Ärendet
Ärendet föredras av planarkitekt Victoria Nordholm.
Fastigheten Törnrosen 8 är utlagd för allmän platsmark i stadsplan som
vann laga kraft 1969-03-28.
Ansökan om fastighetsreglering berörande Törnrosen 8 har inkommit till
lantmäterimyndigheten. Ansökan innebär att Törnrosen 8 överförs till
Karlskrona 6:16 som efter förrättningen blir allmän platsmark.
Fastighetsregleringen kan ske i överensstämmelse med gällande
detaljplan men strider mot gällande tomtindelning, varför sökande yrkar
upphäva densamma.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har uppdragit åt lantmäteriet att
upprätta förslag till upphävande av tomtindelning med stöd av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-04-14 § 150 om översyn av
inaktuella fastighetsplaner. Berörda sakägare har godkänt förslaget varför
granskning kan undvaras.
______
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Akten
Delegationspärmen

MALM 2015.4781.400

§ 10
Verksamhetsplan 2016, Miljöavdelningen.
Yrkanden
Björn Gustavsson (MP) yrkar att ytterligare medel tilldelas
miljöavdelningen, att i första hand uppdra åt förvaltningen att pröva
ombudgetering inom internbudgeten, att i andra hand om medel inte kan
omprioriteras ska medel sökas i övrig kommunal budget samt att en
handlingsplan omgående utarbetas för att uppnå lagstadgad miljötillsyn.
Ordförande Magnus Larsson (C) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag
med att en handlingsplan ska tas fram för en förbättrad miljötillsyn samt att
samtliga partigrupper involveras i detta arbete.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Björn Gustavssons ändringsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på eget tilläggsyrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att finner att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar sålunda
1. att godkänna bemanningen för Miljöavdelningen i enlighet med
grunddokumentet Miljöavdelningens verksamhet 20164.
2. att fastställa föreslagna prioriteringar och ned/bortprioriteringar
avseende miljöskydd, naturvård och projekt verksamhet 2016
3. att fastställa föreslagna prioriteringar och ned/bortprioriteringar
avseende hälsoskydd verksamhet 2016

forts.
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§ 10 forts.
Verksamhetsplan 2016, Miljöavdelningen.
4. att fastställa föreslagna prioriteringar och ned/bortprioriteringar
avseende livsmedel verksamhet 2016
5. att godkänna Behovsutredningen som underlag för
verksamhetsplaneringen för 2016.
6. att vid behov av resurser för att täcka behoven inom en effektivare
samhällsbyggnadsprocess ska motsvarande resurser tas från egeninitierad
tillsyn inom miljö, hälsoskydd eller livsmedel
7. att en handlingsplan ska tas fram för en förbättrad miljötillsyn
8. att samtliga partigrupper involveras i framtagandet av handlingsplan för
förbättrad miljötillsyn
Björn Nurhadi (SD) och Robert Andersson (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Ärendet föredras av miljöchef Magnus Lindoffsson.
Dokument som ligger till grund för Miljöavdelningens verksamhet 2016 är
upprättat. Grunddokumentet som heter Miljöavdelningens verksamhet
2016 anger hur verksamhetens resursfördelning ser ut för år 2016. Till
detta dokument finns sex bilagor. 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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§ 11
Berg 2:10 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen
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 8 544 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus i en
våning där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Platsen är
belägen inom sammanhållen bebyggelse. Tilltänkt avstyckning omfattar
cirka 1700 m2.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser 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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§ 11 forts.
Berg 2:10 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.
Vid besök på platsen 2015-10-16 konstaterades att platsen där
lokalisering av nytt bostadshus föreslås utgörs av klippt gräsyta som
sluttar mot sydväst. Östra delen av den tilltänka fastigheten utgörs till
stor del av tät vegetation i form av bland annat äppleträd, björk, syren
och andra buskar. I fastighetsgräns i norr och väst finns ett antal ekar.
Den tilltänka fastigheten avgränsas av Växjövägen i öst.
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Fastigheten är belägen
inom försvarsmaktens influensområde "Ö" övriga influensområden.
Anslutning avses göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet.
Del av området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. Dispens
från strandskyddslagen får lämnas endast om allmänhetens tillträde till
området inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap 18 § MB ska det dessutom
finnas särskilda skäl för dispens. Som särskilda skäl får man endast
använda något av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap
18 §.
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Yttranden från grannar har inte inkommit.
E.ON framför att det finns två högspänningsjordkablar som går varsin sida
om vägen, nordöst om tilltänkt nybyggnation. Byggnad eller annan
anläggning får inte utan ledningsägarens medgivande uppföras på
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Eventuella flyttningar eller
ändringar bekostas av exploatören. E.ON framför även att vid avstyckning
av fastigheten ska rättigheter för anläggningar föras över till den
nytillkomna fastigheten, vilket sker i samband med fastighetsreglering.
Underlag ska skickas till E.ON.
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§ 11 forts.
Berg 2:10 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Trafikverket framför att byggnadsfritt avstånd från vägområdet är 30 meter
och inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som
kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras.
Trafikverket framför även att de nödvändiga åtgärder som kan krävas
(bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren.
Försvarsmakten har i yttrande framfört att de inte har något att erinra.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt
skadas av aktuell åtgärd. Infart kan anordnas via befintlig tillfartsväg från
Växjövägen 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
avstyckning 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 §.
Del av fastigheten omfattas av strandskydd. En strandskyddsdispens kan
krävas. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning gör en
separat prövning om strandskyddsdispens enligt vad som sägs i 7 kap MB.
Kontakta naturvårdshandläggare på Miljöavdelningen för mer information.
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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§ 12
Augerums- Beseboda 1:67 Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen
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 8 544 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i två
våningar. Området omfattas av avstyckningsplan (L4/1932). Prickmark
(mark som inte får bebyggas) finns ca 6 meter från väg. Fastigheten är
idag ca 8 700 m2, och är tänkt att styckas av till två fastigheter. Tilltänkt
avstyckning omfattar cirka 4 000 m2. Förhandsbeskedet gäller ett nytt
bostadshus på vardera fastighet. Det södra bostadshuset sammanbyggs
med en separat lägenhet. Befintligt bostadshus bevaras.
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.
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§ 12 forts.
Augerums- Beseboda 1:67 Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
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. 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 2015-11-06 konstaterades att platsen är bebyggd
med ett flertal byggnader, varav ett bostadshus. Marken är kuperad och
utgörs av mycket berg i dagen. Norra delen består till stor del av hällmark.
Marken sluttar mot strandlinjen i väster. Vegetationen består av ek och tall
med inslag av björk och rönn.
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret (sjöövningsområde).
Anslutning avses göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet.
Området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken. Dispens från
strandskyddslagen får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap 18 § MB ska det dessutom finnas
särskilda skäl för dispens. Som särskilda skäl får man endast använda
något av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap 18 §.
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ett yttranden från grannar har inkommit.
Ägare till BESEBODA 1:208 framför att gränserna mellan BESEBODA
1:67 och BESEBODA 1:208 kommer ritas om innan nybyggnation sker.
Fastighetsregleringen sker genom en lantmäteriförrättning och det är då de
slutgiltiga gränserna fastställs.
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§ 12 forts.
Augerums- Beseboda 1:67 Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Räddningstjänsten har i yttrande framfört att byggnader ska utformas med
tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader. De framför
även att om lägenheter avses nyttjas som eget boende ska denna skiljas
av brandtekniskt från resten av huset.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt
skadas av aktuell åtgärd. Infart kan anordnas via befintlig infartsväg samt
ny infart från väg i öster. Anslutning kan göras till det kommunala vattenoch avloppsledningsnätet. Byggnation av två 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 lämpligheten 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 §.
Fastigheten omfattas av strandskydd varför en strandskyddsdispens måste
finnas innan byggstart. Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningens
miljöavdelning gör en separat prövning om strandskyddsdispens enligt vad
som sägs i 7 kap MB.
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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§ 13
Senoren 8:8 bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9
kap. 31 § Plan- och bygglagen.
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Ulf Falck
3. att avgiften för bygglovet är 36 846 kr (i enlighet med fastställd
taxa av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar
på fastigheten SENOREN 8:8. Enbostadshusets byggnadsarea är 118,6
m2 och bruttoarean är 218 m2. Fastigheten är belägen inom sammanhållen
bebyggelse. Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser ska 9 kap. 31 § Plan- och
bygglagen tillämpas. Detta innebär bl a att 2 kapitlets bestämmelser om
prövning av lokalisering ska ske.
Vid besök på plats den 11 november 2015 kunde det konstateras att hela
fastigheten är ianspråktagen som tomtmark. En huvudbyggnad samt flera
komplementbyggnader finns på fastigheten, i övrigt utgörs marken till stora
delar av klippt gräsmatta. Den befintliga huvudbyggnaden ligger ca 30
meter i från det nu tänkta enbostadshuset och en avstyckning är planerad
att genomföras i framtiden. Tillfart finns anordnad mot Södra torpsrundan.
Fastigheten avgränsas mot vägen Södra torpsrundan i norr av en stenmur.
Intill stenmuren finns en större ek.
Vatten och avlopp avses att lösas genom anslutning till det kommunala
ledningsnätet.
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§ 13 forts.
Senoren 8:8 bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
I dagsläget finns inget gemensamt vatten- och avloppsledningsnät utbyggt
på Senoren, men enligt Karlskrona kommuns VA-avdelningen kommer
utbyggnad av ledningsnätet på Senoren att ske i privat regi via en
ekonomisk förening under åren 2016 - 2018. När ledningsnätet är utbyggt
kommer det kommunala vatten- och avloppssystemet att kopplas på.
Fastigheten omfattas av strandskydd, riksintresse för Försvarsmaktens
sjöövningsområde samt riksintresse för friluftsliv.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts
tillfälle att yttra sig över den aktuella ansökan om bygglov. Inga yttranden
har inkommit.
Den föreslagna lokaliseringen för enbostadshus bedöms vara lämplig
utifrån de krav som ställs i Plan- och bygglagen 2 kap om att byggnader
ska 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.
Ett nytt enbostadshus kan placeras på fastigheten i linje med omgivande
bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med
avseende på storlek och användning.
Platsen är redan ianspråkstagen för bostadsändamål och bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden. Riksintresset för Försvarsmaktens
sjöövningsområde, riksintresset för friluftsliv samt andra allmänna
intressen bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder. En
strandskyddsdispens för åtgärderna har lämnats den 1 juli 2015 enligt
delegationsbeslut MSN M § 1635 med stöd av 7 kap § 18 Miljöbalken.
Tillfartsväg finns idag redan anordnad och vatten och avlopp bedöms vara
möjligt att lösa via en anslutning till ett gemensamt ledningsnät.
Den föreslagna bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur och en framtida avstyckning av fastigheten bedöms
vara möjlig och lämplig. Då inga yttranden från grannar inkommit, bedöms
åtgärden inte innebära olägenhet för grannar.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 2
kap. 4-5 § PBL och 8 kap. 9 §, varför bygglov kan beviljas.
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§ 13 forts.
Senoren 8:8 bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden
lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i
detta ärende. Efter samråd med Er kontrollansvarig kontaktar Ni lämpligen
nedanstående byggnadsinspektörer om när och hur samrådsmöte kan
hållas.
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.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
En förutsättning för slutbesked är att enbostadshuset är anslutet till ett
gemensamt vatten- och avloppsledningsnät.
Faktura för avgiften skickas separat.
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§ 14
Kestorp 1:91 bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage.
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap.
31 § Plan- och bygglagen.
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Karl-Erik Svensson
3. att avgiften för bygglovet är 29 904 kr (i enlighet med fastställd
taxa av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med garage. Bostadshuset
avses uppföras i två plan och med en byggnadsarea på 103 kvm. Garaget
uppförs i ett plan har en area på 56 kvm. Båda byggnaderna får ett
utförande i puts med betongtakpannor. Färdigt golv avses ligga på en nivå
på + 52 m. Byggnaden avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Dagvatten omhändertas i enskild lösning.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Byggherren har
föreslagit följande kontrollansvarige:
Namn: Karl-Erik Svensson
Adress: Urds väg 2, 373 02 Ramdala
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. Vid prövning av
bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen tillämpas.
Detta innebär bl a att 2 kapitlets bestämmelser om prövning av lokalisering
ska ske.
Platsen har tidigare varit bebyggd med komplementbyggnad/garage. Vid
besök på plats den 18 december 2015 kunde det konstateras att området
är i taget i anspråk som tomtmark. Den berörda delen är nu avstyckad och
utgör en egen tomt.
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§ 14 forts.
Kestorp 1:91 bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage.
Uppfyllnader har skett av marken och i nordväst finns en bergsrygg. Tillfart
finns anordnad från Kestorpsvägen. Fastigheten avgränsas mot vägen i
sydöst av en stenmur.
Vatten och avlopp avses att lösas genom anslutning till det kommunala
ledningsnätet.
Fastigheten omfattas av strandskydd och ligger i närhet till riksintresse för
kommunikation (järnväg)
Åtgärden är sådan att berörda grannar har underrättats om ansökan och
getts tillfälle att yttra sig över den aktuella ansökan om bygglov. Yttrande
har inkommit från Trafikverket som sammanfattningsvis framför följande.
Fastigheten ligger ca 50 m från riksintresset Kust- till kustbanan. Åtgärden
bedöms inte inverka menligt på riksintresset. Buller från spårtrafik bör inte
överskrida 55 dBA ekvivalentnivå vid bostadsbyggnads fasad och 50 dBA
ekvivalentnivå ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Vid
nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att
riktvärdena inte överstigs. De bullerskyddsåtgärder som kan krävas ska
bekostas av exploatören eller fastighetsägaren.
Platsen har tidigare varit ianspråkstagen för bebyggelse och bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden. Den föreslagna bebyggelsen
innebär en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur.
Riksintresset kommunikation bedöms inte påtagligt skadas av aktuella
åtgärder. Riktvärdena för trafikbuller bedöms möjliga att uppfylla.
Byggherren behöver dock bevaka detta i byggprocessen. Tillfartsväg finns
redan idag liksom vatten och avlopp. Då inga yttranden från grannar
inkommit, bedöms åtgärden inte heller innebära olägenhet för grannar.
Tillgänglighetskraven i bostad bedöms möjliga att uppfylla. Även detta
bevakas i fortsatt byggprocess.
Platsen är sedan tidigare tagen i anspråk. Åtgärden förutsätter dock att
strandskyddsdispens lämnas vilket prövas i särskild ordning.
Med hänsyn till ovanstående bedöms den föreslagna lokaliseringen av
enbostadshuset vara lämplig utifrån de krav som ställs i 2 kap PBL om att
byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt bl a med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan.
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§ 14 forts.
Kestorp 1:91 bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 2
kap. 4-5 § PBL och 8 kap. 9 §, varför bygglov kan beviljas.

Upplysningar
Åtgärden kräver strandskyddsdispens. Ni ansöker om detta hos
miljöavdelningen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i
detta ärende. Efter samråd med Er kontrollansvarig kontaktar Ni lämpligen
nedanstående byggnadsinspektörer om när och hur samrådsmöte kan
hållas.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Faktura för avgiften skickas separat.
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§ 15
Övrigt.
Ordförande Magnus Larsson (C) påminner om att reglelverket för
arvoden till förtroendevalda har ändrats.
Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 februari kommer
information om de nya arvodesreglerna att lämnas.
Susanne Johansson (S) ställer fråga angående studentboendet i gamla
fängelset.
Bygglovschef Kristina Stark svarar.
Sven Borén (C) informerar om att allergikommittén har uppmanat
kunskapsnämnden att utse politisk representation i allergikommittén.
_________
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Sign
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
11 februari 2016
§ 16.

Information, nya arvodesregler för förtroendevalda i Karlskrona kommun.

§ 17.

Presentation nyanställda.

§ 18.

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2015

§ 19.

Yttrande över medborgarförslag om att Karlskrona kommuntar beslut om
att inte riva någon av de äldre kulturbyggnaderna i kv. Bonde

§ 20.

Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål och förslag 150626151231

§ 21.

Verksamhetsplan och budget 2016, bygglovsavdelningen

§ 22.

Information, Program för fördjupad översiktsplan för Bastasjö

§ 23.

Information, Bostadsförsörjningsprogram

§ 24.

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 25

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 26.

Anmälningsärenden

§ 27.

Torstäva 31:9 m.fl. Trummenäs, begäran om planbesked

§ 28.

Spandelstorp s:1 m.fl., detaljplan

§ 29.

Barken 1, begäran om planbesked

§ 30.

Lösen 2:25, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

_________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 11 februari 2016 klockan 08.30 – 12:00
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 11.30- 11.45.
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 (L)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande ersättare

Peter Bergquist (S)
Jeanette Pettersson (S)
Åsa Malmén (M) kl. 8.30- 11.45
Mats Mattiasson (SD)
Sven Borén (C)
Eva Röder (L)
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl. 8.30- 9.15

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Utvecklingschef
Planarkitekt
Planarkitekt
Planarkitekt
Bygglovsarkitekt
Byggnadsingenjör
Miljöadministratör
Förhandlingschef

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Magnus Lindoffsson
Tina Tidhammar
Anna- Alexandra Lidenstjärna
Anna Steinwandt
Helene Hilmersson
Malin Sjöstrans
Lucas Toll
Marie Ramsin
Mikael Jansson

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Sign

Sign

Sign
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Utses att justera

Katarina Möller (S)

Justerade paragrafer

§§ 16-30

Sekreterare

______________________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Katarina Möller

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 17 februari 2016
intygar

______________________________
Lisbeth Johansson
Nämndsekreterare
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Sign

Sign
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§ 16
Information om nya arvodesregler för förtroendevalda i
Karlskrona kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Förhandlingschef Mikael Jansson föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:
 Bakgrund,
 Nya arvodesregler 2015,
 Uppföljning,
 Nytt uppdrag,
 Beslut i kommunfullmäktige december 2016 samt
 Förändringar i nya arvodesreglerna.
_____
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§ 17
Presentation av nyanställda på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tre nyanställda personer presenterar sig.
 Bygglovsarkitekt Malin Sjöstrand,
 Byggnadsingenjör Lucas Toll samt
 Miljöadministratör Marie Ramsin.
Ordföranden hälsar de nyanställda välkomna.
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Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

§ 18
Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2015.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar härmed sin
verksamhetsberättelse inklusive personalbokslut för år 2015 till Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2015 enligt
bilagda handlingar.
2. att överlämna verksamhetsberättelsen till revisionen för
handläggning
_____

Sign

Sign

Sign
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DIA.2015.4946

§ 19
Yttrande över medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar
beslut om att inte riva någon av de äldre kulturbyggnaderna i kv.
Bonde
Yrkanden
Carl- Göran Svensson (M) yrkar att ”gula huset” inte får rivas i
framtida byggnation i kvarteret Bonde.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Carl- Göran Svenssons yrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar sålunda
att avslå medborgarförslaget med redovisad motivering och därmed
anse medborgarförslaget besvarat.
Björn Gustavsson (MP), Björn Nurhadi (SD) och
Robert Andersson (SD) deltar inte i beslutet.
Ordföranden medger Björn Nurhadi (SD) och Robert Andersson (SD)
att lämna särskilt yttrande till protokollet. Protokollsbilaga 1.
Ordföranden medger Björn Gustavsson (MP) att lämna särskilt
yttrande till protokollet. Protokollsbilaga 2.
Ärendet
Roland Törnquist föreslår i ett medborgarförslag:
att Karlskrona kommun tar beslut om att inte riva någon av de äldre
kulturbyggnaderna i kvarteret Bonde, i samband med att det skapas
ett kulturkvarter.

forts.
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Sign
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§ 19 forts.
Yttrande över medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar
beslut om att inte riva någon av de äldre kulturbyggnaderna i kv.
Bonde
Att kunna behålla det befintliga byggnadsbeståndet och samtidigt
komplettera in ny arkitektur som skapar ett kulturkvarter, är den
arkitektoniska utmaningen och också den finess, som en
internationell arkitettävling kan visa på att det är möjligt.
Utredningsarbetet kring möjligheterna att etablera ett kulturhus i
kvarteret Bonde pågår. Avsikten är att ta frågan vidare genom
arkitekttävling och detaljplaneändring. Frågan om byggnadens
utformning liksom bevarandet av befintlig bebyggelse kommer då att
studeras närmare.
_____
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Sign

Sign
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DIA.20015.5184

§ 20
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål och förslag 26
juni- 31 december 2016
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag för
perioden 26 juni – 31 december 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
byggnadsnämnden två gånger om året. Både frågor och svar
sammanfattas här.
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har diarieförts och sammanställts.
Om personen lämnat namn och adress så hör förvaltningen av sig
normalt inom fem arbetsdagar och bekräftar 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 juli till och med 31 december 2015 har det inkommit 3 stycken
synpunkter, klagomål eller förslag till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
forts.
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§ 20 forts.
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål och förslag 26
juni- 31 december 2016
De synpunkter, klagomål eller förslag som inkommit till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har ej kunnat handläggas enligt de
riktlinjer som är tagna då alla svar ej återkopplats inom fem
arbetsdagar.
Sammanställning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag med
svar, perioden 26 juni – 31 december 2015
Fråga 1: Dnr 2015.2993, daterad 2015-06-25. Angående marknader,
ex lövmarknad
Fråga 2: Dnr 2015.4187, daterad 2015-10-07. Angående förslag till
nybyggnadspris
Fråga 3: Dnr 2015.4799, daterad 2015-11-10. Angående
stadsbyggnad, miljö
_____
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Sign

Sign
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DIA.2016.197

§ 21
Verksamhetsplan och budget 2016, bygglavsavdelningen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna bygglovavdelningens verksamhetsplan för 2016 och
därmed de prioriteringar av verksamhet och resurser som redovisas
häri
Ärendet
Bygglovavdelningen har med ledning av kommunfullmäktiges och
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens budget och verksamhetsplan 2016,
tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för avdelningen 2016.
Planen beskriver avdelningens uppgifter, organisation, resurser och
förslag till prioriteringar och aktiviteter 2016.
Verksamheten 2016 inriktas på att bidra till ett ökat byggande av god
kvalitet i Karlskrona kommun samt att ge en god service till företag
och privatkunder. Högt prioriterar är insatser som leder till fler byggprojekt (inte minst av bostäder), hantering av lov, förhandsbesked
och anmälansärenden samt insatser i byggprocessen. Vidare
prioriteras insatser som leder till effektivisering och en enklare vardag
för kunden (och kommunen) såsom satsning på information,
självservicetjänster, utvecklade rutiner m.m. Tillsynsärenden som rör
hälsa och säkerhet är högt prioriterade. I övrigt avses inkommande
tillsynsärenden prioriteras efter åtgärdens innebörd och påverkan.
Egeninitierad tillsyn prioriteras ned liksom övriga icke lagstadgade
uppgifter (besvarande av remisser, enkäter m.m.)
Konsekvenserna av detta förväntas bli att verksamheten bidrar till de
mål som har satts upp för verksamheten t.ex. fler bostäder, ökad
tillgänglighet m.m. Nedprioriteringen bland tillsynsärenden kan leda
till längre handläggningstider för vissa tillsynsärenden och därmed
visst missnöje bland kunder/anmälare.
_____
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Akten

§ 22
Information, program för fördjupad översiktsplan för Bastasjö.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet föredras av planarkitekt Helene Hilmersson.
Information lämnas om följande:


















Var är vi processen?,
Plan för Karlskrona kommunblock 1973,
Översiktsplan 2030,
Nya förutsättningar- Försvarsmakten,
Förutsättningar- verksamheter,
Förutsättningar- friluftsliv,
Frörutsättningar- terrängen,
Ny strategi,
Strategi,
Planförslag program Fördjupad översiktsplan Bastasjö- år 2050,
Fördjupad översiktsplan Bastasjö,
Hur många nya bostäder?,
Trädgårdsstad,,
Bostäder möter naturen,
Bostäder möter vatten,
Vilka nya behov skapas? Samt
Vad händer nu?

_____
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Akten

§ 23
Information bostadsförsörjningsprogram
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet föredras av planchef Ola Swärdh
Information lämnas om följande:









Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
Översiktsplan 2030,
Befolkning,
Bostadsbestånd,
Bostadsmarknad,
Bygga småhus 2011- 2014,
Processen,
Bostadsförsörjningsprogram- riktlinjer 2016.2019 och
områdesindelat inriktningsdokument 2016,
 Synpunkter från remissen,
 Bostadspolitiska mål,
 Åtgärder,
_____
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§ 24
Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Se förteckning över fattade beslut.
_________

Förteckning finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
.

Sign
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Sign
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§ 25
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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§ 26
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsen Blekinge Beslut 151216 Upphävande av beslut att
Affärsverkens gasolanläggning på Verkö omfattas av bestämmelserna
för farlig verksamhet enl. Lagen om skydd mot olyckor.
2. Länsstyrelsen Blekinge Beslut 151217 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten Käringeryd 2:6 Karlskrona kommun.
3. Beslut KF 151019 § 190 Svar på medborgarförslag att inte bygga broar
mellan Dragsö- Högaholm, Högaholm- Långö samt Kålö- Långö.
4. Länsstyrelsen Blekinge Beslut 151218 Anmälan om vattenverksamhet
och strandskyddsdispens för renovering av stenpir på fastigheten
Attanäs 5:18 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge Beslut 151217 överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Bostorp 4:7 i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151216 Beslut med anledning av
överklagande av kommunfullmäktiges beslut om antagande av
detaljplan för Fäjö:110, Säljö Udde, Karlskrona kommun.
7. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 151217 Mål nr M 283114 Ansökan om tillstånd för utfyllnad i vatten vid Karlskrona hamn inom
Verkö industriområde Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151216 Strandskyddsdispens för
uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Eriksholm 1:18
Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151216 Överprövning av beviljad
strandskyddsdispens för båthus som skydd och laddare och elbåt på
fastigheten Senoren 1:7 Karlskrona kommun.
forts.
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§ 26 forts.
Anmälningsärenden
10. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 160105 Mål nr M 270915 Utdömande av vite.
11. Länsstyrelsen Blekinge Beslut 151228 Förprövning enligt
djurskyddslagen.
12. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151211 Förprövning enligt
djurskyddsförordningen samt tillstånd enligt jaktförordningen angående
hållande av hjortdjur och mufflonfår i hägn.
13. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 151230 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för omoch tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Aspö 4:117
Karlskrona kommun.
14. Växjö Tingsrätt mark- och miljödomstolen Dom 160105 Mål nr 2708-15
Utdömande av vite.
15. Länsstyrelsen Blekinge Beslut 151230 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten på fastigheten Kristianopel 2:8 i Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge Beslut 151230 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten på fastigheten Kristianopel 2:6 i Karlskrona kommun.
17. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen Protokoll 151229 Mål nr
M 8842-15 aktbilaga 6 Föreläggande att ta bort staket på fastigheterna
Aspö 6:113 och 6:13 i Karlskrona kommun.
18. Kommunfullmäktige Beslut 151210 § 240 Förslag till förändringar av
bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda.
19. Kommunfullmäktige Beslut 151210 § 231 Kostnadsreducering år 2016
och 2018 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
20. Kommunfullmäktige 151210 § 242 Uppföljning per den 31 oktober
2015 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
21. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen. Dom 160114 Mål nr M
3890-15 Strandskyddsdispens för nybyggnad Senoren 12:2.

forts.
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§ 26 forts.
Anmälningsärenden
22. Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 160114 Mål nr M 3951-15
Strandskyddsdispens för nybyggnad Senoren 12:2.
23. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 160114 Mål nr M
4061- 15 Strandskyddsdispens för nybyggnad Trolleboda10:1.
23. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen Protokoll 151229 Mål nr
M 8842-15 aktbilaga 6 Föreläggande att ta bort staket på fastigheterna
Aspö 6:113 och 6:13 i Karlskrona kommun (2)
25..Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160111 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut angående klagomål på buller,
fastigheten Fågelmara 5:100 i Karlskrona kommun.
26. Länsstyrelen i Blekinge län Beslut 160114 Beslut om kontrollprogram
för verksamheten ABB High Voltage Cables AB på Verkö i Karlskrona
kommun.
27.

Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160115 Beslut om prövning enl. 19
kap 3 b § miljöbalken strandskyddsdispens Augerums-Beseboda 1:67 i
Karlskrona kommun.

_____
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Sign
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PLAN.2015.4352

§ 27
Torstäva 13:9 m.fl. Trummenäs, begäran om planbesked.
Carl- Göran Svensson (M) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att inleda planläggningsarbete för TORSTÄVA 13:9 m.fl.
Detaljplanen bedöms vara antagen före den 31 april 2017.
Ärendet
Detta planbesked behandlar tre separata ansökningar om
planbesked. En för Torstäva 13:9, inkommen 2015-10-19, en för
Torstäva 15:1, inkommen 2015-10-27 och en för Torstäva 14:1,
inkommen 2015-11-03.
Ansökningarna på del av Torstäva 13:9 och del av Torstäva 15:1 är
för villa tomter, 6-7 st. respektive 10 st.
Ansökan på delar av Torstäva 14:1 är för förskola och seniorbostäder
söder om väg 738, Gängletorpsvägen. Norr om önskas
handel/centrumverksamhet samt bostäder. Slutligen omfattar även
detaljplanen en annan del av Torstäva 14:1, i anslutning till
Trummenäs golfbana. Här önskas radhus, 2-4 st.
Områdena för den önskade exploateringen är ca 12 ha och belägna
vid Trummenäs entré samt vid Albatrosvägen. Den stora delen av
området ligger väster om Trummenäsvägen samt sträcker sig både
norr och söder om väg 738, Gängletorpsvägen. Den mindre delen av
planområdet är belägen vid Albatrossvägen.
Torstäva behandlas inte i Översiktsplan 2030 då det finns en
fördjupad översiktsplan för området, fördjupad översiktsplan för
Trummenäsområdet, från 2006. Detaljplanen är förening med denna.
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§ 27 forts.
Torstäva 13:9 m.fl. Trummenäs, begäran om planbesked.
De stora frågorna som behöver utredas under planprocessen är
markmiljön i form av geoteknik och markföroreningar, dagvatten,
arkeologi och naturinventering.

Detaljplanen bedöms vara av stor betydelse då den omfattar en stor
markareal som i dagsläget är oexploaterad. Detta medför att den
handläggs med ett utökat planförfarande.
_____
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PLAN.2014.1243

§ 28
Spandelstorp s:1 m.fl., detaljplan.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att anta detaljplanen för Spandelstorp s:1 m.fl.
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan
Detaljplanen för Spandelstorp s:1 m fl., har varit föremål för samråd
under tiden 25 september – 16 oktober 2015. Planområdet är beläget
längs Augerumsvägen i anslutning till bostadsområde vid
Författarevägen i Spandelstorp. Planområdet avgränsas i öster av
Augerumsvägen, i norr av mindre parkering och gräsyta, i väster av
Författarevägen och i söder av gräsområdet intill Augerumsvägen.
Planens syfte är att tillgodose behovet av garage- och
parkeringsplatser för befintligt bostadsområde genom omdisponering
och nya garage inom befintligt parkeringsområde samt en utökning
av parkeringsområdet. Planen syftar även till att i anslutning till
garagen samla avfallshanteringen i gemensamma miljöhus vilket
skapar bättre trafik och boendemiljö inom befintligt bostadsområde.
Gällande detaljplan anger i norra delen specialområde för
fordonsparkering med en byggnadshöjd på 2,7 meter och i södra
delen anger detaljplanen allmän plats, PARK.
Förslaget innebär att detaljplanen ändras till bostadsändamål, för att
därmed kunna bevilja byggnation och möjliggöra försäljning av mark
som idag ägs av kommunen.
Utifrån inkomna synpunkter under samrådet har planbeskrivningen
förtydligats och planhandlingarna har kompletterats med en
översiktlig dagvattenutredning.
______
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PLAN.2015.4145

§ 29
Barken 1, Begäran om planbesked.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Robert Andersson (SD), Stefan Lundin (L) och Mats Mattiasson (SD)
anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
att inleda planläggningsarbete för BARKEN 1. Detaljplanen bedöms
vara antagen före den 30 juni 2017.
En begäran om planbesked för Barken 1, Pantarholmen, inkom till
miljö- och byggnadsförvaltningen den 7 oktober 2015. Syftet med
begäran är att uppföra flerbostadshus på fastigheten med fokus på
smålägenheter, 1:or och 2:or, med en inriktning mot
studentlägenheter som en del i Karlskronahems direktiv att bygga
400 bostäder på fem år. Det är i dagsläget oklart hur många
lägenheter det nya projektet kan generera.
Barken 1 är beläget på Pantarholmen, vid korsningen
Landsvägsgatan/Västra Kvarngatan. Planområdet är ca 1 300 kvm
stort och fastigheten är idag bebyggd med ett parkeringshus samt en
äldre befästningsmur ut mot Landsvägsgatan.
Gällande detaljplan är från 1962 och anger markanvändningen
garage till en ungefärlig höjd i likhet med befintligt garage. 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
parkeringssituationen på Pantarholmen, buller samt eventuellt
geoteknik- och markmiljöfrågor. Den nya bebyggelsen höjd och
utformning är av stor vikt för stadsbilden.
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§ 29
Barken 1, Begäran om planbesked.
Utgångspunkten det fortsatta planarbetet bör vara att muren ut mot
Landsvägsgatan bevaras.
Detaljplanen kommer handläggas med utökat förfarande
_____
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BYGG 2015.3064.220

§ 30
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två
enbostadshus med vardera två våningar till den föreslagna platsen
enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen
2. att bygglov för de föreslagna nybyggnaderna kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen
Avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus i
två våningar, i ett område på Fäjö, där detaljplan saknas. På
fastigheten avses två tomter styckas av med en storlek på
ca 2 250 m2 respektive 2 000 m2.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser ska 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglera i Plan- och
bygglagen gäller. I Plan- och bygglagen 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.
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§ 29 forts.
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet bland annat med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik
och annan samhällsservice.

Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt
om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana
frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang.
Enligt Plan- och bygglagen 2 kap. 6 § ska byggnader placeras på ett
sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och naturoch 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 2015-08-20 kunde det konstateras att marken
är belägen på en höjd med hällmark, berg i dagen och låg
vegetation. De tilltänkta avstyckningarna ligger i slutet av en enskild
väg, i direkt anslutning till Partimärkens naturreservat. Marken på de
tilltänkta avstyckningarna - tomt 1 och 2, sluttar påtagligt mot söder.
Vegetationen utgörs främst av lägre träd och buskar så som rönn,
ormbunkar och björnbär. På tomt 1 påträffas en större ek. På tomt 2
förekommer ett antal större ekar och bokar i direkt anslutning till, och
inom gränserna för, Prästamarkens naturreservat. Platsen ingår i
område som är utpekat som sammanhållen bebyggelse. I
närområdet förekommer bebyggelse av varierad karaktär,
fritidshusbebyggelse och enbostadshusbebyggelse. Närvarande vid
platsbesöket var bygglovarkitekter och kommunekolog.
Sökande har samrått med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 §
Miljöbalken. Länsstyrelsen beskriver platsen och dess omgivning i
sitt beslut enligt följande. Prästamarkens naturreservat är ett
ädellövdominerat mindre skogsområde omgivet av odlad mark.
Bildandet av Prästamarkens naturreservat är ett led i att bevara de
stora naturvärden som finns i Karlskrona. Karlskrona har för
nordeuropeiska städer unika tätortsnära gammelträdsmiljöer.
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§ 29 forts.
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Dels bevaras livsmiljön för flera rödlistade arter och arter som
tidigare varit rödlistade och dels är Prästamarken en viktig
spridningskorridor mellan Natura2000-områden och nyckelbiotoper
på Verkö och Knösö i söder och skogar och ekhagar i norr.
I det aktuella området som avses bebyggas finns det ett flertal ekar
som kan tänkas bli berörda. Länsstyrelsen anser att de bör kunna
sparas om man planerar byggandet i området.
I området finns det även skillerticka som är klassad som en sårbar
art och sällsynt i Sverige - den bör visas hänsyn vid bebyggande av
området.
Länsstyrelsen vill särskilt understryka att växtlighet, träd med mera i
reservatet är skyddad och det är därför inte tillåtet att kapa grenar
eller ta ner träd som står inom reservatets gränser - det är heller inte
tillåtet att gräva av dess rötter därför är det av största vikt att en
eventuell bebyggelse av området görs med stor hänsyn till den
omgivande naturen.
Enligt 12 kap 6 § MB ska verksamheter eller åtgärder som kan
komma att medföra en väsentlig ändring av naturmiljön men som inte
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i balken, anmälas för samråd till tillsynsmyndigheten.
Länsstyrelsens beslut bifogas i sin helhet som bilaga.
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till
det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Grannar samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Totalt har sex yttranden inkommit, sökande har även valt
att i ett svarsyttrande bemöta inkomna synpunkter. En
sammanfattning av de inkomna yttranden är upprättad
Av kartan framgår att de tänkta fastigheterna/nybyggnationerna på
tomt 1 och 2 avviker kraftigt från den existerande bebyggelsen i
området. Densiteten på samtliga nuvarande fastigheter låg, d v s
huskropparna är små i förhållande till tomtstorleken. Gällande tomt 1
och 2 är det tvärtom – densiteten är hög. Tomt 1 och 2 gränsar direkt
mot ett naturreservat/strövområde.
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§ 29 forts.
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnation med hög densitet i direkt anslutning till reservatet
medför givetvis störningar i det djurliv som reservatet är satt att
skydda.
Tillfartsvägen till de nya fastigheterna har idag mycket begränsad
trafik och består av en mycket smal grusväg, ca 2,5 m bred och ca
100 m lång. Med början vid huset på fastigheten LÖSEN 2:4, går
vägen i en betydande uppförsbacke mot tomt 1 och 2.
Denna väg passerar endast 1,5 m från gavelväggen där huvudentrén
är belägen. Säkra tillfartsvägar till byggarbetsplatserna saknas och
vägen är inte konstruerad för tung trafik – den är för smal och har
inte tillräcklig bärighet.
Fordonstrafik på grusvägen medför stora delar av året betydande
dammängder. Fordonstrafik så nära grannfastigheterna medför även
direkt exponering för buller, vibrationer, avgaser och t ex sotpartiklar
av olika slag. Detta medför hälsorisker. Detta är av synnerlig vikt
eftersom trafik kan förekomma när som helst på dygnet och
fastighetsägare till LÖSEN 2:4 jobbar skift med oregelbundna tider
och är beroende av att kunna sova vid olika tider på dygnet under
olika tidsperioder.
Ansökan nämner inte några garagebyggnader. Dock framgår av
ritningen att garage placeras på otillbörlig plats på tomt 1 och 2.
Vidare framgår av ritningen att bostadshuset planeras på otillbörlig
plats på tomt 2.
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut ang. samråd (2015-11-12) att de
inte har något att erinra angående eventuella naturvärden inför
byggande av hus på fastigheten LÖSEN 2:25 i Karlskrona kommun.
Men vid en eventuell bebyggelse av området ska särskilt stor hänsyn
tas till de naturvärden som finns inom reservatets gränser men även
de ekar som finns i området idag.
Angående förbindelsen i vägens förlängning mot skogspartiet som
nyttjas av allmänheten, så har detta tagits hänsyn till. Skogen, och
tillgängligheten till den, påverkas inte och den finns fortfarande kvar.
Vägen är uppenbarligen ett problem redan idag men det verkar ändå
fungera idag eftersom man inte har gjort någonting åt det.
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§ 29 forts.
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
De bilar två extra tomter genererar borde inte påverka nämnvärt men
ger ett större underlag för önskade förbättringar av vägen.
Återställning av vägen kommer säkert att göras efter byggandet är
klart men är en förhandling med de som bygger där.
Situationen för Fäjövägen som beskrivs här kommer inte att
påverkas nämnvärt varken till eller från. Det fungerar som det är
idag. Det är ingen allmän väg som ska anläggas och trafikanterna
ska följa gängse trafikregler. Håller de aktuella fastighetsägarna sig
inom tomtgränserna eller har ytterligare areal tagits i anspråk?
Gällande vägservitut ska ha en bredd som medger tillträde med för
skogsbruk använda maskiner och det var inget problem vid den
avverkning som gjordes för några år sedan. Användningen av
nuvarande skogsväg/återvändsplan som parkering har använts utan
mitt medgivande för detta. Parkering bör lösas på tillhörande
fastighet.
Om sopbilen inte kan passera förbi idag och snöröjning är
problematisk är detta redan ett problem idag som behöver åtgärdas
även om det byggs eller inte. Fler bostäder ger ett större underlag till
att åtgärda problemen.
Angående bebyggelse i reservatets närhet så har gränsdragning för
reservat reglerats av berörd myndighet. Berörd myndighet har
inventerat området och gränsen för naturreservatet är dragen med
hänsyn till naturvärdena som finns.
Stilen på bebyggelsen i området idag är inte enhetlig och följer inte
några riktlinjer. Den kommande bebyggelsen borde inte göra någon
större skillnad. Rådande vind är idag sydvästlig så det borde redan
idag vara ett problem med vedeldning för omkringliggande grannar.
De aktuella husen placeras inte i rådande vindriktning.
Angående avrinning regn och snö så blir det snarare en fördel
eftersom att de tillkommande fastigheterna dräneras vid byggandet
och utformning för denna dränering görs med hänsyn till detta. På så
sätt slipper berörd fastighet avrinningsvattnet från tilltänkta
avstyckningar. Det växer inga träd där idag som tar upp nämnvärt
med vatten. Finns det problem på de aktuella grannfastigheterna
idag borde fastigheternas dränering åtgärdas.
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§ 29 forts.
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Angående insyn så har de boende i den aktuella fastigheten idag
själva helt fri insyn till nedanliggande grannar. Insyn kommer man
mer eller mindre att få leva med om man bor på en fastighet som har
grannar.
Angående inritade hus och garage så ska den bifogade kartan
endast illustrera husens ungefärliga läge och kan därför inte
användas för beräkningar som görs i inkommet yttrande. Oavsett så
skuggas det aktuella huset redan idag av högre befintliga träd från
söder och väster.
Den föreslagna bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av
befintlig bebyggelsestruktur och ligger inom område utpekat som
sammanhållen bebyggelse. Fastigheterna i området är av skiftande
karaktär gällande storlek och utformning varför den föreslagna
avstyckning utgör en lämplig komplettering av det idag brokiga
fastighetsmönstret.
Två nya enbostadshus kan placeras på de aktuella tomterna 1 och 2
och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med avseende
på landskapsbilden. Nivåskillnaderna inom tomterna är betydande
men lämplig tillfart och tomtmark bedöms kunna anordnas under
förutsättning att lutningen tas upp successivt och att erforderlig
dränering görs på respektive tomtmark.
Sökande har i sin ansökan angivit att bebyggelsen som är tänkt på
de tilltänkta avstyckningarna är enbostadshus som ska uppföras i två
vardera våningar. Garagen som är inritade på situationsplanen ses i
detta beslut som en illustration över hur bebyggelsen är tänkt att
placeras på de tilltänkta avstyckningarna då det i ansökan endast har
angivits enbostadshus. I ansökan om förhandsbesked prövas frågan
om enbostadshusens lämplighet, då garage är
komplementbyggnader till en huvudbyggnad kan placering av
eventuella garage komma att föreslås en annan lokalisering i
bygglovsskedet. I området finns ingen specifik bebyggelsekaraktär,
våningsantalet skiljer sig och densiteten är varierande.
Föreslagen byggnation på tomt 1 kan med god marginal placeras 4,5
m från fastighetsgräns mot LÖSEN 2:4. Insyn och skuggning bedöms
därmed inte utgöra påtagliga olägenheter för fastighetsägare till
LÖSEN 2:4.
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§ 29 forts.
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Då det förekommer vedeldning, i större eller mindre utsträckning, på
några av grannfastigheterna kan olägenheter uppstå för
fastighetsägare till de tilltänkta avstyckningarna. I ett område med
sammanhållen bebyggelse är det därför viktigt att fastighetsägare
med vedeldning tar hänsyn till vindriktningar, har en vedpanna med
hög verkningsgrad, lämpligt hög skorsten och bra, torr ved.
Vad gäller den befintliga tillfartsvägen, de nya utfarterna mot den
enskilda vägen och den trafiksäkerhet som grannfastighetsägare
påtalar, är det viktigt att de åtgärder som är nödvändiga och lämpliga
för att säkra trafiksäkerheten vidtas.
Bedömningen är att tillfartsvägen som finns fram till naturreservatet
ska kunna nyttjas utan att tillgängligheten till reservatet påverkas.
Parkering till närboende ska lösas på egen fastighet och det finns
inga krav på att en anläggning av parkering till naturreservatet ska
finnas på de tilltänkta avstyckningarna av LÖSEN 2:25. Den stig och
vandringsled som finns till naturreservatet, i den enskilda vägens
förlängning, kommer att kvarvara.
Den enskilda vägen är idag grusad, buller från vägen, damm och
vibrationer skulle kunna minska med en annan markbeläggning. Om
fastighetsägare längs med vägen vill förändra markbeläggningen och
eventuellt även förstärka bärigheten, är det en fråga som bör lösas
med ägaren till vägen eller om det finns en, eller skapas en, lokal
ekonomisk förening. Framkomligheten kan komma att lösas på ett
mer lämpligt sätt om vägen breddas på vissa platser. Fastigheten
som vägen är anlagd på, LÖSEN 2:25, är 4 meter bred längs med
vägen från Fäjövägen fram till de tilltänkta avstyckningarna.
Grusvägen är idag 2,5 - 3 meter bred på vissa platser och en
breddning på en meter skulle kunna innebära en stor förbättring i
trafikflödet och trafiksäkerheten.
Markarbeten och byggtrafik förekommer under en begränsad
tidsperiod och pågår vanligtvis dagtid. Snöröjning och soptömning är
frågor som bör kunna lösas med väghållaren och Affärsverken.
Längs med den enskilda vägen finns fem fastigheter med hushåll,
ytterligare två hushåll bedöms inte innebära en markant förändring i
trafikflödet.
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§ 29 forts.
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Vad gäller naturvärden på den aktuella platsen har kommunekolog
varit på platsbesök och inte funnit några hotade arter eller andra
skyddsvärda djur eller växter. Länsstyrelsen skriver även i sitt beslut,
ang. samråd enligt 12 kap 6 § MB, att de inte har något att erinra
angående eventuella naturvärden inför byggande av hus på
fastigheten LÖSEN 2:25. De framför att det ska vid en eventuell
bebyggelse av området tas särskilt stor hänsyn till de naturvärden
som finns inom reservatets gränser men även de ekar som finns i
området idag. Den ek som påträffas på den södra tomtavstyckningen
har vid en tidigare avverkning i samband med naturreservatets
bildande godkänts för fällning.
Platsen bedöms därmed inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen.
Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet och den föreslagna bebyggelsen och
tomtavstyckningen innebär en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur.
Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL.
En förutsättning för bygglov är att bebyggelsens gestaltning bestäms
i samråd med bygglovsarkitekt på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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.
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§ 29 forts.
Lösen 2:25, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

10 mars 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde den 10 mars 2016
§ 31

Delegationsordning miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 32

Yttrande över medborgarförslag om att Karlskrona kommun bör ta
beslut om att redovisa BTH- studenternas resultat om
Hattholmens framtida användning på kommunens webbplats

§ 33

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§ 34

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 35

Anmälningsärenden

§ 36

Kurser och konferenser

§ 37

Karlskrona 5:53 m fl Krutviken, beslut om samråd

§ 38

Björkholmen 25 m fl planbesked

§ 39

Förslag till Allergi kommitténs verksamhetsplan 2016

§ 40

Verstorp 3:68, bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad

§ 41

Grönadal 1:35, bygglov för nybyggnad av enbostadshus

§ 42

Fyren Kastellet, bygglov för nybyggnation på position SweRef 99 TM, N
6218343,840; E 535370,64

§ 43

Övrigt

_________
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 10 mars 2016 klockan 08.30 – 11.30

Beslutande
Ordförande
1:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)

Ledamöter

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

Tjänstgörande
Ersättare

Åsa Malmén (M) kl. 8.30- 10.30
Peter Bergquist (S)

Övriga
Närvarande ersättare

Sign

Sammanträdesprotokoll

Eva Öhman (S) kl. 8.30-11.05
Mats Mattiasson (SD)
Sven Borén (C)
Eva Röder (L)
Tonnie Philipsson (V)

Tjänstemän
Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Utvecklingschef
Planarkitekt
Allergisamordnare

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Magnus Lindoffsson
Tina Tidhammar
Sandra Högberg
Marie Karlsson

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Utses att justera

Morgan Mattsson (S)

Justerade paragrafer

§§ 31-44
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Sekreterare

______________________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Morgan Mattsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 16 mars 2016
intygar

______________________
Lisbeth Johansson
Nämndsekreterare
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Revisionen
Handläggare
Akten
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DIA.2016.589.003

§ 31
Delegationsordning miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden
att anta förslag till delegationsordning för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendet
Ett förslag till revidering av delegationsordning har tagits fram för
miljö- och byggnadsnämnden. Delegationsordningen ska enligt
internkontrollplan anpassas till organisation och lagstiftning. Ett antal
förändringar har skett i såväl lagstiftning som organisatoriskt med
nya delegater vilket föranleder revidering.
Med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen samt 23 kap 6 §
plan- och bygglagen beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
att bilagt redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra
beslutanderätten till där angivna delegater.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas
vid nästkommande nämndssammanträde.
Delegaterna utpekas med angivande av tjänst/befattning.
_____
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PLAN.2016.49

§ 32
Yttrande över medborgarförslag om att Karlskrona kommunbör
ta beslut om att redovisa BTH- studenternas resultat om
Hattholmens framtida användning på kommunens webbplats.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunfullmäktige
att medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 november 2015 av Roland Thörnqvist, Karlskrona.
Förslaget är att Karlskrona kommun tar beslut om att redovisa BTHstudenternas resultat av Hattholmens framtida användning på
kommunens webbplats.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat yttrande och
förslag till beslut. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun har
precis påbörjat planarbetet med att utveckla Hattholmen till en
funktionsblandad stadsdel. I det fortsatta planarbetet och i
utvecklingen av kommunens hemsida angående hattholmen kan det
helt korrekt vara intressant att se vad BTH- studenterna tidigare har
tagit fram för material för området.
Att redovisa BTH- studenternas arbete på kommunens webbplats
bedöms dock inte som aktuellt då de utgör studentarbeten. Däremot
kan det blli aktuellt att länka vidare till BTH:s hemsida. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkten till
utvecklingen av hemsidan angående planarbetet för Hattholmen
______
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§ 33
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

6

Sammanträdesdatum

10 mars 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 34
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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Akten

§ 35
Anmälningsärenden.
01. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160122 Anmälan om
vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna för
iordningställande av vattenlinje med mera fastigheten Storskraken 3 i
Karlskrona kommun.
02. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160122 Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om olägenhetsanmälan angående buller,
temperatur, drag m.m.
03. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160122 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärende av tillsyn enligt Plan- och
bygglagen. BYGG.2015.2476.220.
04. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160125 Strandskyddsdispens för
nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten Kestorp 1:91 i Karlskrona
kommun.
05. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 20140206 Tillstånd till transport av
avfall.
06. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160122 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten Tvingelshed 1:17 i Karlskrona kommun.
07. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 16018 Förprövning enligt
djurskyddsföreordningen.
08. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 16 0118 Förprövning enligt
djurskyddsförordningen.
09. Länsstyrelsen Blekinge län Angående överklagande av kommunens
beslut om klagomål avseende varmkompostering på fastigheten Stora
Vörta 1:24 i Karlskrona kommun.
forts.
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§ 35 forts.
Anmälningsärenden.
10. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160205 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut att släppa ut avloppsvatten från
fastigheten Hälleviksäng 1:2 i Karlskrona kommun.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160203 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande klagomål angående enskilt
avlopp på fastigheten Kättilstorp 1:5 i Karlskrona kommun.
12. Åklagarmyndigheten Nationella åklagaravdelningen Malmö
Underrättelse om beslut Otillåten miljöverksamhet 2014-07-07.
13. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 150210 Anmälan om
vattenverksamhet och ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av
brygga på fastigheten Boråkra 1:1 m.fl. i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160211 Strandskyddsdispens för
nybyggnad av kompletteringsbyggnad på fastigheten Fäjö 1:121 i
Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160215 Detaljplan för kv Garvaren
23, Pantarholmen Karlskrona kommun, Blekinge län
16. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 141215 Mål nr P 419914 Överklagat beslut om förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten
Fäjö 1:17 i Karlskrona kommun.
17. Svea Hovrätt Protokoll 160211 Aktbilaga 3 Mål nr M 920-16
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus samt garage och
förråd på fastigheten Senoren 12:2 i Karlskrona kommun.
18. Åklagarmyndigheten Nationella åklagaravdelningen Malmö
Underrättelse 160212 Ärende AM-166460-14 Brott mot områdesskydd.
19. Beslut KF protokoll 160128 § 32 Program för mål och uppföljning av
privata utförare.
20. Beslut KF 160128 § 37 Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr
utifrån regeringens beslut.
21. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160216 Strandskyddsdispens för
uppförande av en transformatorstation på fastigheten Binga 4:4 i
Karlskrona kommun.
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Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

10 mars 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 35 forts.
Anmälningsärenden.
22. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160216 Strandskyddsdispens för
uppförande av en transformatorstation på fastigheten Häljarum 2:8 i
Karlskrona kommun.
23. Länsstyrelsen i Blekinge län 160217 Strandskyddsdispens för
uppförande av en solcellspark på fastigheten Bostorp 2:2 i Karlskrona
kommun.
24. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160217 Anmälan om
vattenverksamhet och ansökan om strandskyddsdispens för anläggning
avflytbrygga på fastigheten Lyckeby 3:32 i Karlskrona kommun.
25. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 150218 Överklagat beslut om att
avsluta tillsynsärende utan åtgärd.
26. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160218 Angående överklagande av
tillsynsärende angående olovlig fasadändring på fastigheten Frändatorp
25:66 Karlskrona kommun.
27. Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen Protokoll 160218 Aktbilaga
4 Mål nr M 771-16 Utdömande av vite, nu fråga om avskrivning.
________
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Akten

Sammanträdesprotokoll

PLAN.2015.4821.214

§ 36.
Karlskrona 5:53 m fl Krutviken, beslut om samråd.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att låta förslag till detaljplan KARLSKRONA 5:53 m.fl. , Krutviken,
bli föremål för samråd
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljö-påverkan
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medger Björn Nurhadi (SD)
och Robert Andersson (SD) att lämna särskilt yttrande till protokollet.
Protokollsbilaga 1.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medger socialdemokraterna,
centerpartiet och liberalerna, genom Magnus Larsson (C), att lämna
särskilt yttrande till protokollet. Protokollsbilaga 2.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 december
2015 § 254 att inleda planläggningsarbete för Karlskrona 5:53 m.fl.,
Krutviken. Planområdet ligger på Vämö, söder om den sydvästra
entrén till Wämöparken. Fastigheten gränsar i norr och i väster till
Hästövägen och i söder till Vämöviken. Karlskrona 5:53 är idag
obebyggt men området har tidigare varit bebyggd med Krutvikens
gästgivaregård vilket revs år 2010. Planområdet är ca 4 600 kvm
stort och marken är privatägd samt ägs av Karlskrona kommun.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostäder, centrum
och förskola/ skola i ett flerbostadshus i 3-4 våningar med god
gestaltning anpassat till Wämöparken. Förslaget omfattar ca 50
lägenheter, studentlägenheter och smålägenheter. Planen syfte är
även att planlägga en befintlig parkering. Bostäderna planeras att
uppföras helt i trä.
forts.
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§ 36 forts.
Karlskrona 5:53 m fl Krutviken, beslut om samråd.
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 från 2010.
I arbetet med detaljplanen har ett antal utredningar tagits fram så
som bullerberäkning, riskanalys, PM 10, översiktlig miljöteknisk
markundersökning samt PM om geoteknik.
Utredningarna visade att PM 10 underskrider gällande normer och
utvärderingströsklar, riskanalysen gör bedömnigen att inga
kompletterande skyddsåtgärder behövs och geotekniken bedömer att
grundläggningsförutsättningarna är goda.
För att klara gällande riktvärden för buller föreslå att befintlig
bullerskärm förlängs utmed Infartsleden samt att en bullerskärm
tillkommer utmed Hästövägen. Vad gäller föroreningssituationen
inom planområdet så behöver den undersökas vidare för att fastställa
om det föreligger några risker för människors hälsa eller miljön.
______
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PLAN.2016.56.214

§ 37
Björkholmen 25 m. fl. planbesked.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att inleda planläggningsarbete för Björkholmen 25 m.fl. Detaljplanen
bedöms vara antagen före den 30 juni 2017.
Ärendet
En begäran om planbesked för Björkholmen 25 m.fl., inkom till miljöoch byggnadsförvaltningen den 8 januari 2016. Syftet med begäran
är att möjliggöra påbyggandet av en våning på de aktuella
bostadshusen.
Fastigheterna är belägna på den högre delen av Björkholmen, längs
Fregattgatans södra del.
Gällande detaljplan är upprättad 1966, och anger en bebyggelse i tre
våningar utan inredd vind i en sammanhållen kvartersbebyggelse,
undantaget en äldre byggnad i söder. För att möjliggöra den önskade
byggnationen behöver planen ändras avseende tillåtet antal
våningar.
Huvudsakliga frågor att behandla under planarbetet är kulturmiljö
samt solstudier.
Detaljplanen bedöms vara av intresse för allmänheten och avses
därför handläggas med ett utökat planförfarande.
_____
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Akten
Delegationspärmen

MALM 2015.4781.400

§ 38
Information handlingsprogram miljöavdelningen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
Miljöchef Magnus Lindoffsson föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:
 Bakgrund,
 Behov för myndighetsutövning,
 Behov övriga uppgifter,
 Medverkan effektivare samhällsbyggnad,
 Administrativt stöd/ verksamhetssystem,
 Finansiering,
 Sammanfattning samt
 Hur går vi vidare?
_____
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Sammanträdesprotokoll

DIA 2016. 422

§ 39
Förslag till Allergikommitténs verksamhetsplan 2016.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan för 2016
Ärendet
Allergikommitténs 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 bli sjuka
 verka för att öka kunskaper och medvetande för att få större tolerans
och förståelse för de som drabbats av allergier eller annan överkänslighet
 förebygga att barn drabbas av allergi eller annan överkänslighet
Allergikommitténs verksamhet under 2016 ska omfatta arbete med fokus
på att förbättra miljöer. Fortsatt arbete kommer ske inom projektet ”Bra mat
för alla”. Kommittén anordnar föreläsning för allergiombuden, bevakar
särskilda ämnesområden, sprider information och inhämtar kunskap.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med februari 2016
minskat allergisamordningen från 50 % till 20 % av tjänst. Ambitionerna
med allergiarbetet från kommitténs sida är trots detta fortsatt höga.
Fokusområde ”Förbättra miljöer
Allergikommittén ska fokusera på att studera och försöka förbättra
tillgängligheten i samhället för allergiker. Områden som diskuterats är
dofter i skolan, heltäckningsmattor i skolor/förskolor samt nöt- och
mandelfria offentliga lokaler som till exempel sjukhus och biograf.
Projekt
Bra mat för alla
Centrum för allergiforskning vid Karolinska institutet har tagit initiativ till
projektet ”Bra mat för alla”.
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§ 39 forts.
Förslag till Allergikommitténs verksamhetsplan 2016.
Projektet är ett samarbete mellan aktörer från forskning, hälso- och
sjukvård, offentlig sektor, näringsliv och yrkes- och patientföreningar.
Allergikommittén bevakar projektarbetet genom Evy Sareklints deltagande
i projektet.
Astma- och allergiförbundet och Centrum för allergiforskning presenterade
en agenda för arbetet vid ett symposium 14 januari 2016. Vid symposiet
lyftes Karlskronas arbete med specialkosthantering fram som ett bra
exempel, vilket kan ingå i ett utvecklingsarbete av framgångsrika strategier
under ledning av Livsmedelsverkets kompetenscentrum och tillsammans
med andra aktörer. För Karlskronas del kan arbetet fortsätta inom projektet
med att kommunen bygger upp ett matallergiforum med representanter
från olika förvaltningar. Översynen av incidenthanteringen i kommunen ska
fortsätta under 2016.
Restaurangägare ska få information om Astma- och Allergiförbundets
satsning "Frivilliga Egenkontrollprogrammet" och utbildningen "Hurra - en
allergisk gäst". Konceptet innebär bland annat att restaurangerna förbinder
sig att upplysa gästerna om alla ingredienser i maten och får då använda
förbundets logga i sin marknadsföring.
Föreläsning
Kommittén anordnar en föreläsning för allergiombuden hösten 2016.
Temat blir dofter i skolan och kommittén har kontaktat en föreläsare inom
området.
Bevakning
Allergikonsult
Allergikommittén har tidigare skickat skrivelser till Landstinget om att det
finns ett stort behov av en allergikonsulenttjänst i länet. Kommittén kommer
att fortsätta lyfta frågan under 2016 eftersom behovet kvarstår. En
allergikonsulent ger stöd och hjälp till både 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 Allergikommitténs arbete. Att Blekinge inte har någon
allergikonsulent kan i förlängningen betyda fler sjukhusbesök, ökade
läkemedelskostnader och försämrad livskvalité för den tredjedel av
befolkningen som har allergiska sjukdomar.
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§ 39 forts.
Förslag till Allergikommitténs verksamhetsplan 2016.
Barnens giftfria vardag
Våra barn utsätts för mängder av produkter, varor och material som är
tillverkade av farliga kemikalier. Samtidigt är barnen som mest känsliga för
påverkan under sin utveckling. Allergikommittén fortsätter bevaka
kommunens insatser för att uppnå en giftfri vardag för barn och unga.
Allergikommittén bör följa utvecklingen inom folkhälsoområdet och
Folkhälsorådets verksamhet för att bevaka allergifrågor och insatser för
allergianpassning. Under 2014 antog länets fem kommuner, Landstinget,
Region Blekinge samt Länsstyrelsen en länsgemensam Folkhälsopolicy.
Lokala och regionala handlingsplaner skulle därefter tas fram och
kommittén bör bevaka kommunens arbete med folkhälsa.
Andra områden som kommittén kommer att bevaka särskilt under 2016 är
dofter, tobak, tillgänglighet och allergi i arbetslivet.
Gäster
Allergikommittén kommer som tidigare att bjuda in gäster. Planerade
gäster är folkhälsoplanerare Eva Dahlberg, en barnallergolog, en dietist
från kommun/landsting samt en representant från Hörselskadades förbund.
Övriga händelser
Neddragning och förstärkning av allergikommittén
På grund av nedprioriteringar i miljöavdelningens verksamhetsplan för
2016 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minskat
allergisamordningen från en halvtidstjänst till 20 % av tjänst. För att inte
arbetet ska stanna av har Allergikommittén skickat en begäran till
Kunskapsnämnden om att en politisk representant bör utses till kommittén.
Vi har även ställt en förfrågan till Celiakiföreningen. Avsikten är att
ytterligare effektivisera allergiarbetet genom ökad kunskap och fördelning
av arbetet.
Samverkan
Kommittén ska fortsätta samarbeta med Astma- och allergiföreningen och
Folkhälsorådet och ska inleda samarbete med Celiakiföreningen och Unga
allergiker. Inom området "Giftfri vardag för barn och unga" bör samverkan
ske med andra förvaltningar. Om Landstinget inrättar en
allergikonsulenttjänst ska samverkan ske även med denna.
20- årsjubileum
Allergikommittén firar 20 år, eventuellt ska vi uppmärksamma detta.
_____
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BYGG 2015.4790.220

§ 40
Verstorp 3:68, bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ett au- besök företas den 7 april 2016.
Yrkande
Susanne Johansson (S) yrkar att arbetsutskottet gör ett besök på
plats.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller Susanne Johanssons
yrkande.
Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar
samt en komplementbyggnad på fastigheten VERSTORP 3:62.
Bostadshuset sammanbyggs med garage. Byggnadsarean för
bostadshuset inklusive garagedel är 249 m2, bruttoarean är 404 m2.
Komplementbyggnadens byggnadsarea är 31 m 2. Fastigheten är belägen
inom sammanhållen bebyggelse.
Ett positivt förhandsbesked gavs 2012-11-08 (§ 325). Då förhandsbesked
endast gäller om bygglov söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vunnit laga kraft, har tiden för detta förhandsbeskedet gått
ut.
Prövningsgrund
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska bl a 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. Detta innebär bl a att 2 kapitlets bestämmelser om prövning av
lokalisering ska ske.
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§ 40 forts.
Verstorp 3:68, bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad.
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.
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.
Förutsättningar
Vid besök på plats den 29 januari 2016 konstaterades att fastigheten är
ianspråktagen som tomtmark. Marken utgörs av gräsmatta, ett flertal
stenar och träd (främst bok). Fastigheten är 2743 m2 stor och sluttar något
från Havsvägen i nordväst mot strandlinjen i sydost. Platsen där
bostadshus är tänkt att placeras är flack.Tillfart kan anordnas mot
Havsvägen och anslutning kan göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet. Fastigheten omfattas av strandskydd.
Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts
tillfälle att yttra sig över den aktuella ansökan om bygglov. Ägare av
VERSTORP 3:2, VERSTORP 3:67, VERSTORP 3:13, VERSTORP 3:12,
VERSTORP 3:18 och VERSTORP 3:4 har getts tillfälle att yttra sig. Ett
gemensamt yttrande har inkommit från fastighetsägare till VERSTORP
3:12, VERSTORP 3:13 och VERSTORP 3:18.
I yttrandet framförs att byggnaden är både för stor och för hög och inte
passar in i den befintliga miljön. Detta menar de stänger av havsutsikten
för deras fastigheter, påverkar deras boendemljö negativt och minskar
fastigheternas värde. Yttrandet bifogas i sin helhet som bilaga.
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§ 40 forts.
Verstorp 3:68, bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad.
Skäl till beslut
Inom ett tätbebyggt område, utpekat som sammanhållen bebyggelse, är
det naturligt att bebyggelsestrukturen kan komma att kompletteras. Utsikt
ifrån grannfastigheternas bostadshus kan inte säkerställas i bygglov eller
annan prövning av PBL. Berörda grannar som har valt att yttra sig i
ärendet kommer att få en begränsad havsutsikt, dock inte utebliven, varför
förlusten av havsutsikt i detta fall inte kan anses som en betydande
olägenhet.
Områdets genomgår en förändring från säsongsboende till
permanentboende och områdets struktur utgörs i dagsläget inte av någon
specifik bebyggelsestruktur. Den föreslagna byggnationen kompletterar
den befintliga bebyggelsestrukturen på ett lämpligt sätt.
Platsen är redan ianspråkstagen för bostadsändamål. Tillfart kan anordnas
mot Havsvägen och vatten och avlopp bedöms vara möjligt att lösa via
anslutning till det kommunala ledningsnätet.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 2
kap. 4-5 § PBL och 8 kap. 9 §, varför bygglov kan beviljas.
Den föreslagna lokaliseringen av enbostadshus bedöms vara lämplig
utifrån de krav som ställs i Plan- och bygglagen 2 kap om att byggnader
ska 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.
Upplysningar
Fastigheten omfattas av strandskydd varför en strandskyddsdispens måste
finnas innan byggstart. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning gör en separat prövning om strandskyddsdispens enligt vad
om sägs i 7 kap MB.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i
detta ärende. Efter samråd med Er kontrollansvarig kontaktas lämpligen
byggnadsinspektör om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Faktura för avgiften skickas separat.
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Sökanden
Fastighetsägare
Kontrollansvarig
Berörda grannar
Post- och inrikes tidningar
Akten

BYGG.2015.5104.220

§ 41
Grönadal 1:35, bygglov för nybyggnad av ensbostadshus och
carport/ förråd.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus sant carport/
förråd med stöd av 9 kapitlet 31 § Plan- och bygglagen
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Olof Färnström
3. att avgiften för bygglovet är 29 768 kronor
Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och
carport med förråd. Enbostadshuset byggs i ett plan och omfattar en
byggnadsarea på 151 kvadratmeter och en bostadsarea på 134
kvadratmeter. Carport med förråd har en byggnadsarea på 31
kvadratmeter. Fastigheten är belägen utanför sammanhållen
bebyggelse. Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas
av detaljplan eller områdesbestämmelser ska 9 kapitlet 31 § Planoch bygglagen tillämpas. Detta innebär bl.a. att 2 kapitlets
bestämmelser om prövning av lokalisering ska ske.
Förutsättningar
Vid besök på plats den 12 februari 2016 kunde det konstateras att
största delen av fastigheten har karaktären av ianspråktagen
tomtmark. En avstyckning kommer att göras så att en ny fastighet
bildas med en area på ca 1 880 kvadratmeter. Marken utgörs till
stora delar av klippt gräsmatta och äldre fruktträd. Den befintliga
huvudbyggnaden på fastigheten Grönadal 1:35 ligger ca 60 meter
ifrån det nu tänkta enbostadshuset. I direkt anslutning till den aktuella
platsen har två grannfastigheter nyligen bebyggts med enbostadshus
i vardera ett plan. Tillfartsväg med servitut finns ordnat mot
Mjöviksvägen.
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§ 41 forts.
Grönadal 1:35, bygglov för nybyggnad av ensbostadshus och
carport/ förråd.
Vatten och avlopp avses att lösas genom anslutning till det
kommunala ledningsnätet.
Positivt förhandsbesked har lämnats för intilliggande bebyggelse på,
samma fastighet, enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
beslut § 254 2012-08 16.
Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och
getts tillfälle, fram till 2016-03-0, att yttra sig över den aktuella
ansökan om bygglov.
Skäl till beslut
Den föreslagna lokaliseringen för enbostadshus bedöms vara lämplig
utifrån de krav som ställs i plan- och bygglagen 2 kapitlet om att
byggnader ska placeras på ett sätt som är lämpligt bl.a. med hänsyn
till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av god helhetsverkan.
Ett nytt enbostadshus kan placeras på fastigheten i linje med
omgivande bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara
lämplig med avseende på storlek och användning.
Platsen är redan ianspråktagen för bostadsändamål och bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden.
Tillfartsväg samt vatten och avlopp är redan anordnat fram till den
aktuella platsen.
Den förslagna bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av
befintlig bebyggelsestruktur och en framtida avstyckning av
fastigheten bedöms vara möjlig och lämplig. Då inga yttranden från
grannar inkommit, bedöms åtgärden inte innebära olägenhet för
grannar.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kapitlet 31 § Plan- och
bygglagen, 2 kapitlet 4-5 § Plan- och bygglagen och 8 kapitlet 9 §,
varför bygglov kan beviljas.
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§ 41 forts.
Grönadal 1:35, bygglov för nybyggnad av ensbostadshus och
carport/ förråd.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet
3 § Plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter
samråd med sökandens kontrollansvarige kontakas
byggnadsinspektör om när och hur samrådsmöte kan hållas.
En förutsättning för startbesked är att fastighetsreglering är
genomförd och huvudbyggnaden kan byggas på egen fastighet
avstyckad från Grönadal 1:35.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kapitlet 43 § Plan- och
bygglagen.
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Sökanden
Kontrollansvarig
Försvarsmakten
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

BYGG.2015.5187.220

§ 42
Fyren Kastellet, bygglov för nybyggnation på position SweRef
99 TM, N 6218343,840; E 535370,64.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av en fyr med stöd av 9 kapitlet
31 § Plan- och bygglagen
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Dmytro Holubynskyy
3. att avgiften för bygglovet är 18 223 kronor
Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en fyr - Kastellet, på
position SweRef 99 TM, N 6218343,840; E 535370,64, öster om
Aspö i Aspösund. Fyren avses att uppföras för att öka sjösäkerhet
vid anloppet till Karlskrona. Fyren anläggs i vatten med ett
grundfundament, ovan havsytan utgörs fyren av en fackverkmast, en
batterikur och en lykta. Ovan medelhavsnivån är byggnadshöjden
8,5m.
Den aktuella platsen tillhör ingen fastighet och vid prövning av
bygglov inom område som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen
tillämpas. Detta innebär bl a att 2 kapitlets bestämmelser om
prövning av lokalisering ska ske.
Förutsättningar
Den aktuella platsen är belägen i Aspösund, öster om Aspö, och
ligger ej på ytbildat område. Området omfattas av riksintresse för
Försvarsmaktens sjöövningsområde samt av strandskydd.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och
getts tillfälle att yttra sig.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad

24

Sammanträdesdatum

Blad

10 mars 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

25

Sammanträdesprotokoll

§ 42 forts.
Fyren Kastellet, bygglov för nybyggnation på position SweRef
99 TM, N 6218343,840; E 535370,64.
Ärendet har även kungjorts på Karlskrona kommuns hemsida och
anslagstavla samt i lokala tidningar.
Yttranden
Räddningstjänsten Östra Blekinge (2016-01-20) har inkommit med
ett yttrande utan erinran. Försvarsmakten (2016-02-01) framför i ett
yttrande att de inte har något att erinra förutsatt att samverkan med
Försvarsmakten sker för genomförandet av anläggningsarbeten.
Utan samverkan riskerar åtgärderna att inskränka på
Försvarsmaktens verksamhet.
Samtliga yttranden bifogas i sin helhet som bilagor.
Skäl till beslut
Den föreslagna lokaliseringen för fyren Kastellet bedöms vara
lämplig utifrån de krav som ställs i Plan- och bygglagen 2 kap om att
bebyggelse och byggnadsverk ska 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.
En ny fyr kan placeras på angiven position i havet och bedöms vara
lämplig avseende storlek och användning.
Riksintresset för Försvarsmaktens sjöövningsområde samt andra
allmänna intressen bedöms inte påtagligt skadas av aktuell åtgärd.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 31 § Plan- och
bygglagen, 2 kap. 4-5 § PBL och 8 kap. 9 §, varför bygglov kan
beviljas.
Upplysningar
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. Kontakt med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Blekinge
län, bör göras i god tid innan arbetet påbörjas.
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§ 42 forts.
Fyren Kastellet, bygglov för nybyggnation på position SweRef
99 TM, N 6218343,840; E 535370,64.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Mmiljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt
samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med kontrollansvarig
kontaktas lämpligen byggnadsinspektör om när och hur
samrådsmöte kan hållas.
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.
I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs.
Faktura för avgiften skickas separat.
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§ 43
Övrigt.
Björn Nurhadi (SD) ställer fråga angående skyddsvärd fauna
avseende påverkan på byggnation på sjukhusområdet.
byggnation
Planchef Ola Swärdh svarar.
Då ärendet aktualiseras kan information av kommunekologen ges.
Susanne Johansson (S) och Tonnie Philipsson (V) ställer fråga
angående Fängelset.
Bygglovschef Kristina Stark svarar.
Tonnie Philipsson (V) ställer fråga angående ”Studentbåten”.
Bygglovschef Kristina Stark svarar.
Tonnie Philipsson (V) riktar, på Vänsterpartiets vägnar, ett tack till
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens personal för
professionellt utfört arbete och trevligt bemötande.
_________
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
7 april 2016
§ 44

Presentation av ny medarbetare

§ 45

Informationer och föredragningar

§ 46

Svar på medborgarförslag om att uppdatera och revidera publikationen
”Trossö- råd och riktlinjer för bebyggelse och miljö! Från 1980-talet

§ 47

Svar på medborgarförslag om att ta fram en arkitektguide för byggnader
och miljöer inom kommunens gränser

§ 48

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 49

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 50

Anmälningsärenden

§ 51

Kurser och konferenser

§ 52

Torstäva 13:25, godkännande av detaljplan

§ 53

Västra Nättraby 6:96, detaljplan beslut om samråd

§ 54

Hasslö 5:255, anmälan om skrotupplag

§ 55

Tjurkö 8:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
friggebod samt brygga

§ 56

Långemåla 1:24, ansökan om dispens från sophämtning

§ 57

Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i Karlskrona
kommun

§ 58

Senoren 12:2, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

§ 59

Tockatorp 15:38, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 60

Kråkerum 3:19, förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus

§ 61

Torhamns- Långören 1:36, ansökan om bygglov för komplementbyggnad

§ 62

Blekan 27, Beslut om föreläggande

§ 63

Grönadal 14:18, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
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§ 64

Verstorp 3:6, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad

§ 65

Övrigt

_________

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
torsdagen den 7 april 2016 klockan 08.30 – 12.15
Sammanträdet ajourneras kl. 11.00- 11.25
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) kl. 8.30-12.00 §§ 44-del av 65
Thomas Nilsson (M) kl. 10.20-12.15 §§ 46-65
Björn Nurhadi (SD) kl. 9.25-12.15 §§
§§ 45- del av 65
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (FP)

Ersättare

Åsa Malmén (M) kl. 8.30 §§ 44-45
Mats Mattiasson (SD) kl. 8.30-9.25
§§ 44- del av 45

Närvarande ersättare

Peter Bergquist (S)
Jeanette Pettersson (S)
Mats Ekberg (S)
Åsa Malmén (M) kl. 10.20-12.15 §§ 46-65
Mats Mattiasson (SD) kl. 9.25-12.15 §§
§§ 45- del av 65
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Naturvårdshandläggare
Planarkitekt
Planarkitekt
Kommunekolog

Hans Juhlin
Ola Swärdh
Kristina Stark
Magnus Lindoffsson
Justyna Wajda- Koseda
Anna Steinwandt
Sandra Högberg
Anders Klar

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Sign
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Sign

Blad

3

Sammanträdesdatum

7 april 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera

Ann- Charlotte Yvemark (S)

Justerade paragrafer

§§ 44 - 65

Sekreterare

______________________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Ann- Charlotte Yvemark

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 april 2016
intygar

______________________________
Lisbeth Johansson
Nämndsekreterare
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§ 44
Presentation ny medarbetare.
Ordförande Magnus Larsson (C) hälsar planarkitekt Eleonor Karlsson
välkommen som ny medarbetare på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
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§ 45
Informationer och föredragningar.
1. Information om planprogram för Lyckeby centrum föredras av
planarkitekt Anna Steinwandt
2. Information- Frågeställningar kring strategiska utvecklingsriktningar för
Karlskrona stad
3. Torstäva 13:25, godkännande av detaljplan föredras av planarkitekt
Sandra Högberg
4. Västra Nättraby 6:96, detaljplan beslut om samråd föredras av
planarkitekt Sandra Högberg
5. Långemåla 1:24, ansökan om dispens från sophämtning föredras av
naturvårdshandläggare Justyna Wajda- Koseda
6. Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen föredras av
miljöchef Magnus Lindoffsson
_____
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DIA.2016.533

§ 46
Svar på medborgarförslag om att uppdatera och revidera
publikationen ”Trossö- råd och riktlinjer för bebyggelse och miljö”
från 1980-talet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i ett medborgarförslag:
att Karlskrona kommun tar beslut om att ta uppdatera och revidera
publikationen " Trossö - Råd och riktlinjer för bebyggelse och miljö" från
1980-talet. Lång tid har passerat och mycket har hänt sedan
publikationen togs i bruk och började användas inom kommunens
samhällsbyggande. Bland annat har Stumholmen förändrats och
Karlskrona kommun har blivit utsedd som en av Sveriges två
världsarvsstäder. Uppdatera publikationen och gör den tillgänglig på
Karlskrona kommuns webplats.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det finns ett
behov av att uppdatera underlagen rörande kommunens
kulturmiljövärden, i synnerhet när det gäller stadskärnan och världsarvet.
Det finns därför planer på att ta fram ett kulturprogram här. Avsikten är
att inleda arbetet under 2016. Arbetet kommer att göras tillgängligt på
kommunens hemsida.
Med hänsyn till vad som anges ovan, bedöms det i nuläget inte vara
relevant att uppdatera ovan nämnda publikation.
_____
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DIA.2016.735

§ 47
Svar på medborgarförslag om att ta fram en arkitektguide för
byggnader och miljöer inom kommunens gränser.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i ett medborgarförslag:
att Karlskrona kommun tar beslut om att ta fram en arkitekturguide för de
byggnader och miljöer som är intressanta och framträdande inom kommunens
gränser. Denna arkitekturguide kan bli i samma form som den nyligen
publicerade skriften - "Blekinges byggnadsminnen - en källa till vår historia". I
detta sammanhang borde Ingemar Lönnbom bli redaktör och huvudfotograf.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är en god idé att ta
fram underlag om byggnader och bebyggelsemiljöer i kommunen. I nuläget
saknas dock resurser för detta.
Förvaltningen avser dock under 2016 påbörja ett arbete med att ta fram ett
kulturmiljöprogram kring bebyggelsen och bebyggelsemiljön inom världsarvet.
Detta kan vara ett första steg i arbetet med att visa värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer i kommunen. Förvaltningen har ännu inte tagit ställning till
vilka personer som ska medverka i arbetet.
_____
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§ 48
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

9

Sammanträdesdatum

7 april 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 49
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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§ 50
Anmälningsärenden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
1. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160219 Överklagande av beslut om
bygglov för enbostadshus på fastigheten Färmanstorp 1:11 Karlskrona
kommun.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160222 Tillstånd till transport av
farligt avfall och övrigt avfall.
3. Åklagarmyndigheten Nationella åklagaravdelningen Underrättelse
160219 Handling 19 ärende AM-159655-14 Otillåten miljöverksamhet
Förundersökning läggs ner.
4. Beslut KSN 160218 § 23 Begäran att politisk representant utses till
allergikomitten.
5. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160211 Begäran om upphävande av
strandskyddet för damm belägen på fastigheten Häljarum 2:8, Jämjö
Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160222 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om byggsanktionsavgift avseende
fastigheten Fängelset 4 Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160226 Anmälan enligt 11 kapitlet 9a
§ Miljöbalken om vattenverksamhet för renovering/ombyggnad av befintlig
bygganläggning på fastigheten Verstorp 3:22 Karlskrona kommun.
forts.
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§ 50 forts.
Anmälningsärenden
8. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 161219 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för frisörsalong.
9. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160223 Anmälan om
vattenverksamhet för utfyllnad vid strand på fastigheten Fäjö 1:63 i
Karlskrona kommun.
10. Kommunfullmäktige Beslut 160218 § 52 Bokslutsåtgärder för år 2015
för Karlskrona kommun.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160226 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt Miljöbalken,
fastigheten Raab 14 i Karlskrona kommun.
12. Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om att
ge bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hasslö
5:25 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 130226 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt Miljöbalken,
fastigheten Bråstorp 4:15 i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160226 Anmälan för samråd om
övriga verksamheter Karlskrona 5:48, Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160226 Anmälan för samråd om
övriga verksamheter Karlskrona 5:1 Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160226 Anmälan enligt 11 kapitlet
9a § Miljöbalken om vattenverksamhet för renovering/ombyggnad av
befintlig brygganläggning på Verstorp 3:22 i Karlskrona kommun.
17. Kommunfullmäktige 130218 § 51 Övergripande plan för
folkhälsoarbetet i Karlskrona.
forts.
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§ 50 forts.
Anmälningsärenden
18. Kommunfullmäktige 160218 § 20 Övergripande plan för social
mångfald.
19. Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 160303 Mål nr M 402114 Överklagat beslut Avledande av vatten på fastigheten Hålan 61:3.
20. Kommunfullmäktige 160218 § 43 Svar på medborgarförslag om att
förtöja de flytande studentbostäderna i direkt anslutning till Blekinge
Tekniska Högskola, BTH, och campusområdet vid Gräsvik.
21. Kommunfullmäktige 160218 § 45 Svar på medborgarförslag om att ta
fram en komplett arkitekturguide för bebyggelsemiljön i kommunen.
22. Kommunfullmäktige 160218 § 49 Bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun.
23. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 160303 Mål nr M 109615 Tillsyn angående markavvattning från Hålan i Karlskrona kommun.
24. Växjö Tingsrätt Dom 160317 Mål nr M 544-16 Strandskyddsdispens för
båthus och laddningsstation.
________
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Kurser och konferenser
Inga anmälningar
________
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PLAN.3208.2000

§ 52
Torstäva 13:25, godkännande detaljplan.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för egen del
att godkänna detaljplanen för Torstäva 13:25, daterad 2016-03-22,
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Torstäva 13:25, daterad 2016-03-22
Ärendet
Detaljplanen för Torstäva 13:25, har varit föremål för en andra
utställning mellan 25 april–23 maj 2014. Planområdet är beläget på den
nordöstra delen av Torsnäshalvön och gränsar i norr till Torsnäsvägen, i
sydväst till befintligt fritidshusområde och i söder till Torstävaviken.
Fastigheten Torstäva 13:25 är privatägd.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse
inom fastigheten Torstäva 13:25, i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse på Torsnäs. Avsikten är att skapa ca 20 villatomter
för permanentbostäder och, i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen för Trummenäsområdet, skapa förutsättningar att
bygga attraktiva bostäder i havsnära läge. En exploatering av området
möjliggör förbättrad vägstandard på Torsnäsplatån samt en asfalterad
gång- och cykelväg inklusive belysning längs med Torsnäsvägen. Ett
genomförande av planen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
I arbetet med detaljplanen har ett antal utredningar tagits fram så som
en arkeologisk utredning, en trafikstudie samt en översiktlig
vattenutredning.
Detaljplanen har sedan den andra utställningen ändrats på
nedanstående punkter:
forts.
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§ 52 forts.
Torstäva 13:25, godkännande detaljplan.
- Befintlig vattentänkt bibehålles och skyddas genom att området
kring vattentäkten planläggs som natur.
- Mindre redaktionella ändringar.
_____
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PLAN.2015.261

§ 53
Västra Nättraby 6:96 m fl Villa Fehr, Karlskrona kommun, beslut
om samråd.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att låta förslag till detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m fl, Villa
Fehr, bli föremål för samråd
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 februari
2015 § 40 att inleda planläggningsarbete för Västra Nättraby 6:96
m.fl., Villa Fehr. 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.
Detaljplanens syfte är pröva möjligheten att uppföra bostäder och
centrumändamål genom komplettering och omvandling av befintlig
bebyggelse inom planområdet. Syftet med detaljplanen är även att
bevara och vidareutveckla kulturmiljön kring villa Fehr, omgestalta
Åvägen för att få ett tydligare gaturum samt att planlägga området
utmed ån som naturmark.
Planförslaget innebär att villa Fehr och ekonomibyggnaden föreslås
bevaras tillsammans med den för området karaktäristiska parkmiljön
med träd och dammanläggning. Planområdet föreslås även
kompletteras med ny bostadsbebyggelse, sammanlagt ca 40
lägenheter fördelade på radhus i två plan, atriumhus i ett plan och ett
flerbostadshus utformat som ett punkthus i 6 våningar. Bostäderna
föreslås upplåtas som bostadsrätter för seniorer och byggnationen
planeras att uppföras helt i trä.
forts.
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§ 53 forts.
Västra Nättraby 6:96 m fl Villa Fehr, Karlskrona kommun, beslut
om samråd.
Gällande detaljplaner för området anger användningen
centrumändamål samt allmän plats, park/natur. Planområdet består
av fastigheterna Västra Nättraby 6:96 och Västra Nättraby 6:16 som
båda ägs av Karlskorna kommun.
I översiktsplanen 2030 är planområdet utpekat 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.

I arbetet med detaljplanen har ett antal utredningar tagits fram så
som bullerberäkning, riskbedömning farligt gods,
spridningsberäkning av partiklar, miljöteknisk undersökning och
geoteknik.
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 uppnås.
_____
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MMM.2011.2979.427

§ 54
Hasslö 5:255, Hasslö, Anmälan om skrotupplag.
Efter tillstyrekan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att med stöd av Miljöbalkens 26 kap 1 och 9 §§ och 26 kap 14 § mot
vite om 15 000 kronor förelägga Magnus Bertilsson (19600430-3373) att
undanröja all lös föremål inom, i karta, utpekat område
2. att kartbilaga 1 ska ingå i beslutet
3. att kvitto från deponi ska redovisas för spillolja
4. att åtgärderna ska vara helt genomförda senast två månader efter
delgivning av föreläggandet.
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog (2011-07-05) en anmälan om
skrotupplag på fastigheten Hasslö 5:225.
Förvaltningen gjorde platsbesök (2011-10-24) och kunde bekräfta
uppgifterna. Vid platsbesöket noterades att på fastigheten upplagts bland
annat ett biltak, brädor, tomma färgburkar och plasttråg samt att en
husvagn och ett lastbilsflak förvarades på tomten.
Syn på platsen genomfördes igen av Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-05-24 och då noterades att samma skräp fanns kvar på platsen och
ytterligare hade tillkommit. Magnus Bertilsson och Annette Carlberg var på
plats vid inspektionen och upplystes om att området kring sjöboden ska
hållas i ett vårdat skick. De framförde då att den vita containern, samt en
hel del av skräp och material tillhör Kristian Bertilsson.
Efter städningsföreläggande har Magnus Bertilsson i yttrande till
Samhällsbyggnadsförvaltningen (2013-10-16) uppgett att han åtgärdat det
material som tillhör honom vilket vid besiktningen konstaterades att han
inte har gjort.
forts.
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§ 54 forts.
Hasslö 5:255, Hasslö, Anmälan om skrotupplag.
2013-10-01 riktades föreläggande om rättelse mot Magnus Bertilsson.
Rättelse skulle genomföras senast 2013-10-24.
2013-10-30 genomfördes en ny inspektion. Då konstaterades att vissa
åtgärder vidtagits. Dock fanns skräp kvar bakom containern och den
nybyggda sjöboden. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
en del av detta skräp har flyttats dit från andra sidan sjöboden.
2013-10-16 mottog Samhällsbyggnadsförvaltningen ett yttrande där
Magnus Bertilsson åtager sig att vidta åtgärder och städa kring
sjöboden.
Inspektion genomfördes 2014-10-03. Då konstaterades att Magnus
Bertilsson har plockat undan del av skräp som ligger under presenning
på ett släp. Kring den nybyggda sjöboden finns trasig fiskeutrustning,
plåt, virke, en bränsletank och bildäck. Nya föremål har förekommit,
bland annat en tunna med spillolja.
På grund av ett felskrivet protokoll från nämndens sammanträde den 13
november 2014 § 225, måste nytt beslut fattas som inkluderar kartbilagan
1.
Grund för beslut
Enligt 15 kap. 30 § Miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus på
en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Uppläggning av kasserade föremål innebär nedskräpning i miljöbalkens
mening. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste ställa krav på att platsen
städas.
I miljöbalken 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.
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§ 54 forts.
Hasslö 5:255, Hasslö, Anmälan om skrotupplag.
Bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömning är att alla lösa
föremål kring sjöboden 16, markerat på kartbilagan 1, är skräp (tomma
burkar, oljefart, skrot, trasig fiskeutrustning, plastfolie, plåt, m.m.).
Platsen är inte iordningställd och strider mot miljöbalkens 15 kap. 30 §.
Magnus Bertilsson har inte vidtagit de åtgärder som Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen förelagt honom.
Föreläggandet ska förenas med vite då rättelse enligt tidigare
föreläggande inte åstadkommits.
_____
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MALM.2015.3071

§ 55
Tjurkö 8:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
friggebod samt brygga.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att: avslå ansökan med stöd av Miljöbalken 7 kap 15 § samt att det inte
föreligger något särskilt skäl för dispens.

Ärendet
Fastighetsägare till fastigheten Tjurkö 8:6, Bo Femtvik, inkom med en
ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för en friggebod samt en
brygga.
Sedan byggnaden undanröjdes så ansökan gäller bara själva bryggan. I
samband med renovering av bryggan, år 1997, har fastighetsägare
utformat brygga så att den blev lite bredare samt att ett terrassdäck har
tillkommit. Fastighetsägarna använder terrasdäcket för skötsel av båtar,
fiskenät och annan utrustning.
Fastighetsägarna hävdar att de var omedvetna att det krävs en
strandskyddsdispens för de åtgärderna.
Flygfoto begärdes från Lantmäteriet där man kunde konstatera att bryggan
fanns redan på platsen innan strandskyddslagen kom, dock utan
tillbyggnad i form av terrasdäck.
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 tillgänglig till strandområdet 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.
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§ 55 forts.
Tjurkö 8:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
friggebod samt brygga.
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 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,
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.
Bedömning
Tillbyggnaden till bryggan i form av terrasdäck utförd 1997 kräver en
dispens. Fastighetsägarna beskrev att de använder däcket året runt och
det har behov av den.
Terrasdäcket är utfört i direkt anslutning till ett promenadstråk längs
stranden och på en plats som är allemansrätt tillgänglig. Det är således
utförs på en plats dit allmänheten har tillträde och har en avhållande effekt
på allmänhetens benägenhet att röra sig i strandzonen. Samtidigt saknas
det ett särskilt skäl för att godkänna den anordning.
_____
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RENH.2016.715.452

§ 56
Långemåla 1:24, ansökan om dispens från sophämtning.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå Anders Rolfs
Karlssons ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheten Långemåla 1:34, vilket innebär att sökandens brännbara
hushållssopor skall hämtas genom kommunens försorg.
Ärendet
Anders Rolf Karlsson ägare till fastigheten Långemåla 1:34 har den 7
mars 2016 inkommit med en ansökan om dispens från sophämtning
på ovan nämnda fastighet.
Fastigheten nyttjas som fritidsbostad. I sin ansökan skriver
fastighetsägare att huset används sommartid periodvis sju dagar i
följd och övrig i samband med tillsyn på fastigheten. Uppkomna
sopor på fastigheten transporterar fastighetsägare till sin
permanentbostad i Olofström.
Den 9 mars skickades en skrivelse till fastighetsägaren med
information om att det inte finns möjlighet att bevilja dispens.
Fastighetsägare i telefonkontakt med förvaltningen upplystes igen
om att han för dra tillbaka ansökan eller låta den att prövas och
eventuell överklaga i fall han skulle få avslag.
Den 16 mars inkom fastighetsägare med ändring av tidigare
ansökan. Han påstår att han och hans fru nyttjar fastigheten
sommartid periodvis två dagar i följd och övrig i samband med tillsyn
av fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
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 8.8.1 som lyder: Fastigheten nyttjas ej
som permanent- eller fritidsbostad, men hålls i beboeligt skick genom
regelbunden tillsyn och underhåll.
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§ 56 forts.
Långemåla 1:24, ansökan om dispens från sophämtning.
Tillfällig vistelse under dagtid samt enstaka övernattning i samband
med tillsyn av fastigheten är tillåtet.
Ansökan prövas även enligt Föreskrifter om avfallshantering för
Karlskrona kommun § 8, punkt 8.8.2 som lyder:
Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan
efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden om det finns särskilda
skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för
transport, bortskaffande och återvinning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är
att fastigheten nyttjas som sommarhus därför behöver
fastighetsägare sommarabonnemang
att sökanden inte visat att det föreligger några giltiga särskilda skäl
för dispens
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DIA.2016.632.400

§ 57
Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i
Karlskrona kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande
skall vara 1025 kr
2. att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering skall vara
950 kr
3. att den nya timtaxan träder i kraft 1 januari 2017
4. att nytt förslag till timtaxa för livsmedelskontrollen i Karlskrona
kommun ersätter miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut
2008-02-14 § 41, avseende timtaxa för handläggning enligt
livsmedelslagen.
Yrkanden
Carl- Göran Svensson (M) yrkar att första att- satsen 1025 kronor
ändras till 950 kronor samt att andra att- satsen ändras till 900
kronor.
Proposition och beslut
Ordförande Magnus Larsson (C) ställer proposition på Carl- Göran
Svenssons ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Votering
Voteringsordning: Den som vill biträda arbetsutskottets förslag röstar
JA. Den som vill biträda Carl- Göran Svenssons ändringsyrkande
röstar NEJ.
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§ 57 forts.
Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i
Karlskrona kommun.
Följande röstar JA: Susanne Johansson (S), Eric Dahlqvist (S),
Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S), Ann- Charlotte
Yvemark (S), Björn Nurhadi (SD), Stefan Lundin (L), Björn
Gustavsson (MP)
Följande röstar NEJ: Carl- Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och
Thomas Nilsson (M)
Följande AVSTÅR: Robert Andersson (SD).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sålunda, med röstsiffrorna
9 JA, 3 NEJ och 1 AVSTÅR, beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Carl- Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och Thomas Nilsson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har, den 31
mars 2016, föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta
1. att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande
skall vara 1025 kr
2. att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering skall vara
950 kr
3. att den nya timtaxan träder i kraft 1 januari 2017
4. att nytt förslag till timtaxa för livsmedelskontrollen i Karlskrona
kommun ersätter miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut
2008-02-14 § 41, avseende timtaxa för handläggning enligt
livsmedelslagen.
Enligt svensk livsmedelslagstiftning framgår att kontrollen av
livsmedel skall vara avgiftsfinansierad. Kommunen är skyldig att ta ut
en årlig avgift av livsmedelföretagarna för att täcka kostnaden för den
offentliga kontrollen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en ny timtaxa
baserad på Sveriges Kommuner och Landstings modell för beräkning
av handläggningskostnaden per timme.
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§ 57 forts.
Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i
Karlskrona kommun.
Enligt denna har timkostnaden beräknats till 1025 kronor för den
offentliga kontrollen och 950 konor för extra offentlig kontroll.
Nuvarande timtaxa för livsmedelskontrollen i Karlskrona kommun är
750 kronor och har varit oförändrad sedan 2008.
Den nya timtaxan är nödvändig för att uppfylla lagens krav om
kostnadstäckning för den offentliga livsmedelskontrollen.
Lagstiftning
Enligt EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll av livsmedel
framgår att kostnaden för kontrollen får täckas av avgifter.
Förordningen har kompletterats av svensk avgiftsförordning, där det
framgår att kontrollen skall vara avgiftsfinansierad.
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel innehåller bestämmelser om hur avgiften skall tas ut. Av 3
och 4 §§ framgår att en kommun är skyldig att ta ut årlig avgift för att
täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll samt att den
avgiften ska betalas av livsmedelsföretagarna vars verksamhet är
föremål för kontroll.
I 11 § samma förordning finns bestämmelser om avgift för extra
offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket. I 13 § samma förordning finns bestämmelser om
kommunens skyldighet att ta ut avgift för att täcka kostnaderna för
kommunens godkännande och registrering.
Avgifter, riskklassning och kontrolltid
Avgifterna skall anpassas efter kontrollbehovet och skall motsvara
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader, enligt den s k
självkostnadsprincipen. Kontrollbehovet på respektive
livsmedelsanläggning styrs av en riskklassificering, som typ av
livsmedelhantering, verksamhetens storlek samt erfarenhet från
tidigare inspektioner.
Utifrån riskklassningen fastställs en kontrolltid. Denna tid ligger till
grund för den årliga avgift som verksamhetsutövaren ska betala för
livsmedelstillsynen. Årsavgiften tas fram genom att multiplicera
kontrolltiden med en timavgift.
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§ 57 forts.
Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i
Karlskrona kommun.
Nuläge i Karlskrona
Timtaxan för livsmedelskontrollen i Karlskrona kommun är för
närvarande 750 kr och har varit oförändrad sedan 2008.
Riskklassning av livsmedelsanläggningar sker efter ett risk- och
erfarenhetsbaserat system och har tillämpats sedan 2007, enligt
livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering och beräkning av
kontrollavgifter.
Beräkning av timavgift
I timavgiften för offentlig kontroll ingår kostnader som miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har för att bedriva verksamheten t ex
löner, lokalhyror, restid, planering, registerhållning, utbildning mm.
När det gäller avgift för extra offentlig kontroll pga bristande
efterlevnad av regelverket, skall debiteras för de kostnader som den
extra offentliga kontrollen medför, som t ex restid och provtagning.
När det gäller restid för extra offentlig kontroll tas den faktiska
kostnaden för restiden ut, medan restiden i den normala
kontrollverksamheten redan är inbakad i timavgiften.Timavgiften blir
därmed lägre för den extra offentliga kontrollen än för den normala
offentliga kontrollen.
För att beräkna timavgiften har Sveriges Kommuner och Landsting
tagit fram en beräkningsmodell, '' Underlag för att beräkna
handläggningskostnaden per timme''. Utifrån denna har
timkostnaden för livsmedelskontrollen i Karlskrona kommun
beräknats till 1025 kr för offentlig kontroll. Timavgiften för extra
offentlig kontroll har beräknats till 950 kr.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
En ny timtaxa för livsmedelskontrollen behöver antas i Karlskrona
kommun för att uppfylla den svenska lagstiftningens krav om
kostnadstäckning för den offentliga kontrollen.
Inga förändringar görs i det underlag för utformning av taxa för
offentlig kontroll av livsmedel, som antogs av kommunfullmäktige,
med diarienummer, DIA 2009.3602. Förändringarna avser endast
timtaxan.
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BYGG 2016.38.220

§ 58
Senoren 12:2, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i
en våning till den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § Plan- och
bygglagen
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § Planoch bygglagen
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 442 kronor (i enlighet med
taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en
våning utan inredd vind på Senoren där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. På fastigheten avses en tomt styckas
av med en storlek på ca 2 500 m2.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare lämnat två
positiva förhandsbesked på fastigheten i direkt anslutning till den nu
aktuella platsen, Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-11 § 191 och
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-12 § 257.
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 reglera i PBL gäller. I 2
kap.
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§ 58 forts.
Senoren 12:2, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
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. 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.
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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 14 mars 2016 kunde det konstateras att
marken är plan och utgörs av öppen ängsmark i anslutning till
befintlig bebyggelse. Utpekad avstyckning kantas av Selängsvägen i
nordväst, av stenmur och uppvuxna träd i sydväst och av en stenmur
och trädridå mot grannfastighet i sydöst.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för
totalförsvarets havsområde.
Fördjupning av översiktsplan för skärgården
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Karlskrona skärgård,
antagen i juni 2014, är ett bebyggelseutvecklingsområde utpekat i
direkt anslutning till ansökt lokalisering av ett fritidshus. Västra
Senoren föreslås att utvecklas med ca 30-40 bostäder.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till
en enskild vattenbrunn och en enskild avloppsanläggning.
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§ 58 forts.
Senoren 12:2, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Yttranden
Grannar samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Totalt har tre yttranden inkommit.
TeliaSonera Skanova Access AB (2016-01-28) låter framföra
följande.
Skanova har kabelanläggningar inom berört område, vilka kommer
att beröras av ansökta åtgärder. Kabelanläggningarnas läge framgår
ungefärligt av bifogad karta. Skanova framför att flyttningar eller
andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas
kabelanläggningars funktion ska bekostas av
exploatören/fastighetsägaren.
E.ON Elnät Sverige AB framför (2016-02-10) att de inte har ledningar
inom området för förhandsbeskedet och har därmed inget att
erinra.
Grannar och fastighetsägare till SENOREN 12:18 framför följande
(2016-02-10). Beträffande nybyggnaden som sådan av fritidshuset
enligt ansökan har vi inget att invända. Däremot har vi med detta
ärende betänkligheter beträffande vattentillgången i vår egen borrade
brunn. Redan vid två tidigare bygglovsärenden 2014
(BYGG.2014.2511.220 och BYGG.2014.3336.220), som gällde
samma fastighet SENOREN 12:2 men med annan lokalisering av
byggnader och brunn, har vi förklarat vår oro för vattentillgången i vår
brunn. Som framgår av våra tidigare yttranden noterades en klar
minskning av vattentillgången i vår brunn direkt efter att man borrat
en ny brunn på grannfastigheten SENOREN 12:16, dock utan att
kvaliteten på vattnet upplevdes ha påverkats. Dessutom anlades för
flera år sedan en damm några hundra meter väster om vår fastighet,
och när denna fyllts med vatten fick vi direkt förutom minskad
vattentillgång även illaluktande och illasmakande vatten. Detta
normaliserades dock till året därpå när dammen inte användes
längre.
Nu undrar vi naturligtvis hur en ny brunn intill vår fastighet kommer
att påverka vårt vatten, eftersom ett tidigare tillfälligt ökat vattenuttag
orsakat en påtaglig försämring av vår vattenkvalitet. Ny brunn
planeras nu att borras ca 100 meter från vår brunn, men rimligtvis tas
vattnet till alla aktuella brunnar i grannfastigheterna från samma
grundvattenområde.
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§ 58 forts.
Senoren 12:2, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Således är vi oroliga för att såväl vattentillgång som vattenkvalitet för
vår fastighet kan påverkas av det ökade vattenuttaget från sannolikt
samma grundvattentäkt om ny brunn borras enligt ansökan.
Samtliga yttranden bifogas i sin helhet som bilagor.
Skäl till beslut
Riksintresset för friluftsliv samt totalförsvaret bedöms inte påtagligt
skadas av aktuella åtgärder. Platsen bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Lokaliseringen av fritidshus är förenlig med fördjupningen av
översiktsplan för skärgården Karlskrona kommun, antagen juni 2014.
Den föreslagna byggnationen är en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelse.
Miljöavdelningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har
gjort bedömningen att enskilt avlopp är möjligt att ordna inom den
tilltänkta tomtavstyckningen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen gör även bedömningen att det finns
förutsättningar för att kunna ordna enskilt vatten i form av en borrad
brunn. Ett hushåll bedöms kunna nyttja vattenbrunn och
avloppsanläggning på aktuell lokalisering på fastigheten SENOREN
12:2 utan att vattenkvalitet eller vattenflöde ska innebära en
betydande påverkan på grannfastigheternas brunnar.
Den föreslagna bebyggelsen och tomtavstyckning innebär en naturlig
komplettering av befintlig bebyggelse- och fastighetsstruktur. Ett nytt
hus kan placeras på den aktuella tomten i linje med omgivande
bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig
med avseende på landskapsbilden. Lämplig tillfart bedöms kunna
anordnas.
Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL.
Villkor
En ansökan om tillstånd för inrättande av en avloppsanordning måste
skickas in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillstånd för
en avloppsanordning ska finnas innan arbetet kan påbörjas,
avloppsanordningen ska vara anlagd för att slutbesked i ett
bygglovsärende ska kunna utfärdas.
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§ 58 forts.
Senoren 12:2, 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 omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
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BYGG 2016.400.220

§ 59
Tockatorp 15:38, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen
2. 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 7 442 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning, i ett område på Sturkö där detaljplan saknas. På fastigheten avses
en tomt styckas av med en storlek på ca 3 200 m2.
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 reglera 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. 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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§ 59 forts.
Tockatorp 15:38, 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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 14 mars 2016 kunde det konstateras att marken
utgörs av flack betesmark. Den tilltänka tomtavstyckningen avgränsas i
norr och söder mot bostadsfastigheter, i väster mot stenmur och i öster
mot väg. Platsen är belägen inom sammanhållen bebyggelse. Tillfartsväg
avses anordnas mot Ekvägen i öster.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Ett nytt hus kan placeras på den aktuella tomten i linje med omgivande
bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med
avseende på landskapsbilden. Platsen bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Den föreslagna
bebyggelsen och tomtavstyckning innebär en naturlig komplettering av
befintlig bebyggelsestruktur. Anslutning kan göras till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet och tillfart bedöms kunna anordnas.
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.
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§ 59 forts.
Tockatorp 15:38, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
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.2016.108.220

§ 60
Kråkerum 3:19, förhandsbesked om nybyggnad av fyra
enbostadshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fyra 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
Avgiften för förhandsbeskedet är 8 544 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus i två
våningar, i ett område utanför Jämjö där detaljplan saknas. På fastigheten
avses fyra tomter styckas av med en storlek på ca 1 700 m2/tomt.
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 reglera 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. 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.
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§ 60 forts.
Kråkerum 3:19, förhandsbesked om nybyggnad av fyra
enbostadshus.
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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 19 oktober 2015 kunde det konstateras att
marken utgörs av åkermark/betesmark. Platsen är relativt flack och sluttar
något mot öst. De tilltänkta tomtavstyckningarna avgränsas av
Furdalsvägen i väster och skog i öster samt åkermark/betesmark i norr och
betesmark/skog i söder. Platsen är belägen i närheten av
bostadsbebyggelse som är utpekat som sammanhållen bebyggelse.
Tillfartsväg avses anordnas mot Furuvägen i väster.
Vattenskyddsområde
Platsen är belägen inom vattenskyddsområde.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan. Ett yttrande från E.ON har inkommit.
E.ON framför i yttrandet att de har en högspänningsjordkabel längs med
vägen, väster om tilltänkta fastigheter. Byggnad eller annan anläggning får
inte utan ledningsägarens medgivande uppföras på närmare avstånd än 3
meter.
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§ 60 forts.
Kråkerum 3:19, förhandsbesked om nybyggnad av fyra
enbostadshus.
Medgivande krävs även för upplag och ändrad marknivån ovanför
ledningen. Innan infart anordnas måste jordkabelns exakta läge
säkerställas. Om infart korsar jordkabel kan denna komma behöva
förläggas i rör. Kostander för eventuell flyttning/ ombyggnation eller skada
av E.ON Elnäts anläggningar bekostas av exploatören. Yttrandet bifogas i
sin helhet som bilaga.
Skäl till beslut
Komplettering av fyra nya hus i närheten av sammanhållen bebyggelse
bedöms vara lämpligt och föreslagen placering bedöms lämplig med
avseende på landskapsbilden. Tillfart bedöms kunna anordnas.
Vattenskyddsområdet bedöms inte 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 den föreslagna bebyggelsen och
tomtavstyckning innebär en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur.
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 §.
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.2014.3091.220

§ 61
Torhamns- Långören 1:36, ansökan om bygglov för
komplementbyggnad.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att bevilja bygglov i efterhand för befintliga komplementbyggnader
med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen.
2. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10
kap 23 § PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende.
3. att kontrollplanen fastställs.
4. att avgiften för bygglovet är 4 026 kr (i enlighet med fastställd taxa
av kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser bygglov i efterhand för nybyggnad av
komplementbyggnader till följd av ett lovföreläggande i ett
tillsynsärende. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader
beviljades enligt delegationsbeslut den 14 mars 2011 och
byggnaderna uppfördes. Enligt lovföreläggande den 2 juni 2014
stämde placeringen av byggnaderna inte överens med beviljat
bygglov.
Lantmäteriet har mätt in fastighetsgränser samt de nya byggnaderna
och upprättat en ny situationsplan (2014-11-27) som kompletterar
den nu aktuella bygglovansökan, BYGG.2014.3091.220. Enligt den
uppdaterade situationsplanen är komplementbyggnaderna placerade
inom fastigheten TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:36 och placering, mått
samt avstånd stämmer överens med de mått som förekommer på
plats.
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§ 61 forts.
Torhamns- Långören 1:36, ansökan om bygglov för
komplementbyggnad.
Entrétrappan på den västra fasaden som till större delen är placerad
på fastigheten TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:9 bedömer Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen inte vara bygglovpliktig och tas
därmed inte med i beslutet om bygglov.
Se nedan hur åtgärderna har hanterats i olika ärenden.
· Bygglov beviljades för nybyggnation av två komplementbyggnader
2011-03-14 (BYGG.2010.3889.220)
· Tillsynsärende skapades genom en anmälan om olovlig
byggnation av granne 2013-03-19 (BYGG.2013.1032.220)
· Begäran om förklaring skickades ut till sökande 2014-03-17
(BYGG.2010.3889.220)
· Lovföreläggande utfärdades till sökande 2014-06-02
(BYGG.2010.3889.220)
· Ny reviderad bygglovsansökan skickades in av sökande
2014-08-29 (BYGG.2014.3091.220)
· Beslut om avskrivning av tillsynsärende skrevs 2015-03-04
(BYGG.2013.1032.220)
· Överklagande inkom från granne gällande avskrivning av
tillsynsärende 2015-03-27 (BYGG.2013.1032.220)
· Beslut fattades av Länsstyrelsen avseende avskrivning av
tillsynsärende 2015-09-11 (BYGG.2013.1032.220)
· Nu förslag till beslut att bevilja bygglov med startbesked för
befintliga komplementbyggnader (BYGG.2014.3091.220)
Förutsättningar
Fastigheten är belägen på ön Långören i Karlskronas östra skärgård.
Området ingår i område som är utpekat som sammanhållen
bebyggelse.
Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och
getts tillfälle att yttra sig över den aktuella ansökan om bygglov.
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§ 61 forts.
Torhamns- Långören 1:36, ansökan om bygglov för
komplementbyggnad.
Ägare av grannfastigheten TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31 har yttrat
sig enligt följande (2015-11-23).
Enligt yttrandet uppfyller den västra boden, jämfört med godkänt
bygglov, varken placering, utformning eller användning. Boden
används enbart som en sommarstuga och den nuvarande
placeringen av boden medför stor olägenhet med full insyn.
Fastighetsägarna till TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31 godkänner inte
det nya bygglovet utan att följande åtgärder vidtas.
1. De södra fönsterna tas bort. Detta på grund av att boden är
felaktigt placerad med en meter närmare tomtgränsen än godkänt
bygglov med takutsprång ut på samfälld vägmark. Inskickade
bygglovskartor från 2010 stämmer inte överens med verkligheten och
ger missvisande bild av placeringen av boden, tanken har hela tiden
varit att boden skulle placeras bakom vår bod för att hindra insyn.
Ursprunglig marksten har bytts ut mot felaktigt placerat rör som gjort
att kontrollmätning varit svår att genomföra. Boden är enligt det nya
bygglovet större än gällande bygglov.
2. Den västra fasaden ska utformas enligt gällande bygglov det vill
säga de två fönsterna vid sidan om dörren ska avlägsnas
3. Boden ska nyttjas enligt gällande bygglov det vill säga som
redskaps- och förvaringsbod.
Detta är enligt fastighetsägare till TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31 en
rimlig kompromiss som ger möjlighet till långsiktig grannsämja. De
menar att det inte är acceptabelt att man ska kunna frångå beviljat
bygglov på det sätt som gjorts vilket också framgår av
Länsstyrelsens beslut.
Sökande gavs möjlighet att bemöta inkommet yttrande från grannar
och låter framföra följande (2016-01-14).
Blivik vänder sig mot placeringen, utformningen och användandet av
våra komplementbyggnader. Komplementbyggnaderna placerades i
sitt nuvarande läge i samråd med Olof Blivik och John Blivit, som
företräder TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31, för att det misstänktes att
den sydvästra tomtmarkeringen på TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:36
var felaktig.
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§ 61 forts.
Torhamns- Långören 1:36, ansökan om bygglov för
komplementbyggnad.
gjordes utifrån familjen Bliviks önskemål om att den mindre
komplementbyggnaden skulle ligga så långt från huvudbyggnaden
på TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31 som möjligt och att den större
komplementbyggnaden skulle placeras så att den inte skulle kunna
ses från huvudbyggnaden på TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31 samt
att mellanrummet mellan de bägge byggnaderna skulle anpassas för
att inte skymma norra fönstret på boden på TORHAMNSLÅNGÖREN 1:31. Se handling daterad 2014-04-05
(BYGG.2010.3889). Den faktiska placeringen kom att endast
obetydligt avvika från det ursprungliga bygglovet, som TORHAMNSLÅNGÖREN 1:31 godkände.
Sökanden anser inte att byggnadernas placering utgör en betydande
olägenhet för TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31. Denna bedömning gör
även Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-03-04
(BYGG.2013.1032).
De södra fönsterna, som TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31 godkända
på det ursprungliga bygglovet, har nu mindre storlek än på det
ursprungliga bygglovet. Dörr och fönster på västra fasaden vetter inte
mot TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:31. Sökanden anser inte att
utformningen utgör en betydande olägenhet för TORHAMNSLÅNGÖREN 1:31. Se handlingar daterade 2014-12-29 och 2015-0121 (BYGG.2014.3091). Denna bedömning gör även
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-03-04 (BYGG.2013.1032).
Komplementbyggnaderna är vare sig bostad eller sommarstuga. Den
större komplementbyggnaden är helt oinredd och används för
förvaring av trädgårdsmöbler, båtutrustning mm. Gäster får vid behov
sova över där. Detta strider inte mot vad en komplementbyggnad får
användas till.
Sökanden hänvisar för övrigt till samtliga inlagor med bilagor och
bilder i Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden BYGG.2010.3889,
BYGG.2013.1032 och BYGG.2014.3091 samt i Länsstyrelsens
ärende 403-1818-2015. De önskar mot bakgrund av detta att
nämnden står fast vid sitt beslut att bevilja bygglovet.
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§ 61 forts.
Torhamns- Långören 1:36, ansökan om bygglov för
komplementbyggnad.
Skäl till beslut
Enligt den uppdaterade situationsplanen är komplementbyggnaderna
placerade inom fastigheten TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:36 och
placering, mått samt avstånd stämmer överens med de mått som
förekommer på plats. Bygglov söks därmed utifrån de
förutsättningarna som idag råder på platsen.
Tidigare har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beviljat
bygglov (delegationsbeslut 2011-03-14 § MBN 363)
för komplementbyggnader på fastigheten. En jämförelse mellan
tidigare beviljat bygglov och lantmäteriets inmätning (enligt
situationsplan 2014-11-27) visar att byggnaden placerats 0,3 meter
västerut och cirka en meter närmare tomtgräns. Mellan fastigheterna
ligger ett samfällt markområde som är tre meter brett. Den västra
komplementbyggnaden har blivit 3 m2 större jämfört med beviljat
bygglov 2011. Fönstren i söder följer ursprungligt bygglov i placering
men fönsterytan har minskat. I ursprungligt lov finns indikerat på
fasad i väster, två eventuella luckor. I den nu aktuella ansökan om
bygglov har de eventuella luckorna ersatts med fönster.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att
förändringen i placering inte utgör grund för att göra en annan
bedömning i nu aktuellt beslut om bygglov. Byggnadens utformning
följer bygglovet och placeringen i tomtgräns med tre meter från
grannfastigheten utgör inte en betydande olägenhet för
grannfastigheten.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att
byggnationen på TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:36, med nuvarande
placering kan godkännas som bygglov. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning kvarstår, att
byggnadernas placering samt dess redovisade fönster, storlek och
placering, inte utgör en betydande olägenhet för grannfastigheter.
Enligt 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, ska bygglov ges för en
åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider
mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap.
2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §,
2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18
§§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
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§ 61 forts.
Torhamns- Långören 1:36, ansökan om bygglov för
komplementbyggnad.
Med hänsyn till vad nämnts ovan bedöms åtgärden uppfylla de krav
som ställs i 9 kap. 31 § PBL.
Upplysningar
Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats
enligt 10 kap. 4 § PBL.
Följande handlingar ska lämna in till bygglovavdelningen för att
slutbesked ska kunna beviljas:
 Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Faktura för avgiften skickas separat.
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 MB.
Dagvatten ska tas omhand på egen fastighet.
_____

Sign

Sign

Sign

Blad

46

Sammanträdesdatum

Blad

7 april 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Fastighetsägare Blekan 27
Fastighatsägare Blekan 4
Inskrivaningsmyndigheten
Akten

Sammanträdesprotokoll

BYGG.2014.2665.220

§ 62
Blekan 27, Beslut om föreläggande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnde
1. att med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ PBL förelägga Marie Olsson
Karmehed och Anders Karmehed, ägare till fastigheten Blekan 27, att vidta
rättelse vad gäller uppfört staket/plank. Om fastighetsägaren önskar ha en
spaljé på platsen ska konstruktionen åtgärdas på så vis att
genomsiktligheten tydligt överstiger 50 % och den övre delen, ca en
fjärdedel, ska ha ett glesare utförande. Maximal höjd på konstruktionen ska
vara 1,80 m vid den högre delen av marknivån och 2,20 m för den lägre
delen. Utformningen ska vara sådan att det tydligt framgår att
konstruktionen är utformat som ett staket och/eller spaljé, se bifogad
principskiss.
2. att besluta om ett vite på 3000 kr vardera till fastighetsägarna Marie
Olsson Karmehed och Anders Karmehed, om de underlåter att genomföra
åtgärderna i punkten 1, inom 3 månader från det att beslutet har vunnit
laga kraft.
Ärendet
En anmälan inkom till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via telefon
den 22 juli 2014, angående ett plank som var under uppförande på Blekan
27. Anmälaren, fastighetsägare till Blekan 4, hade inte blivit tillfrågad om
något plank och ville inte heller ha detta. En skriftlig anmälan inkom den 8
augusti 2014 i samma ärende. Ägaren till Blekan 4 framförde att bland
annat att man varken ville ha mur, plank eller staket som det var utfört.
Något granneintyg hade inte lämnats. En komplettering inkom den 13
augusti där det framfördes att en kabelbrott hade uppstått vid gjutning av
stenmur.
Efter platsbesök, beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
avskriva tillsynsärendet då anläggningen bedömdes ha en täthet som
understeg 50 % och därför betraktades som en spaljé/ett staket. Beslutet
överklagades till länsstyrelsen.
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§ 62 forts.
Blekan 27, Beslut om föreläggande.
Länsstyrelsen beslutade den 4 februari 2015 att återförvisa ärendet för
vidare handläggning då man ansåg att konstruktionens höjd och längd
hade starkt avskärmande effekt och gav ett dominerande intryck.
Konstruktionen bedömdes därför vara ett bygglovpliktigt plank. Nämnden
skulle ha gjort en bedömning om ett lov kunde ges och i så fall ge
fastighetsägarna möjlighet att söka lov.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och fastighetsägaren överklagade
länsstyrelsens beslut. Mark- och miljödomstolen avvisade nämndens
överklagande då nämnden inte ansågs klagoberättigad. I övrigt instämde
domstolen i länsstyrelsens bedömning.
Fastighetsägaren överklagade mark- och miljödomstolens beslut till markoch miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen lämnade inte
prövningstillstånd varför mark- och miljödomstolens avgörande står fast.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter haft möte med
fastighetsägaren till Blekan 27 för att diskutera möjligheter att söka bygglov
och/eller åstadkomma rättelse. Då platsen omfattas av
detaljplanebestämmelser som innebär att marken inte får bebyggas
(prickmark) bedöms möjligheterna att söka bygglov vara begränsade.
Konstruktionen behöver istället åtgärdas - antingen avlägsnas eller ändras
på så vis att den får utformningen av en spaljé/ett staket och inte ett plank.
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan L32 från 1957. Planen medger
friliggande bostäder. I gränsen mellan Blekan 4 och Blekan 27 får marken
inte bebyggas (prickmark).
Yttranden
Förslaget till föreläggande har skickats till fastighetsägarna till Blekan 27
och Blekan 4 för yttrande. Fastighetsägaren till Blekan 4 framför
sammanfattningsvis följande. Hon överklagar det föreslagna beslutet. Den
föreslagna åtgärden gör att det fortfarande ser hemskt ut, det passar inte in
i miljön, det är förfulande för hennes tomt då hänsyn inte tagits vad gäller
plankets höjd och längd. Det ligger inpå henne och hon har mycket
problem med förfulande, kabelbrott, åverkan på stödmur och
nedskräpning. Detta har inte tagits hänsyn till. Hon erinrar om att ett staket
ska vara max 1,10 m högt. Hon godkänner inte förslaget utan kräver att det
ska se trevligt ut från hennes sida av tomten. Det ser gigantiskt ut.
Fastighetsägaren till Blekan 27, som också har tagit del av yttrandet från
fastighetsägaren till Blekan 4, framför sammanfattningsvis följande.
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§ 62 forts.
Blekan 27, Beslut om föreläggande.
De anser att staketet idag uppfyller kraven på en icke tillståndspliktig
spaljé. Syftet med konstruktionen är avgränsning mot grannfastighet, att
ersätta nedmonterad grind och trasigt staket samt vara stöd till växtlighet.
De accepterar förslaget till åtgärder med följande kommentarer. Tre
månader bedöms vara rimlig tid om inte föreläggandet vinner laga kraft
precis före vinterperiod då det kan vara olämpligt att flytta växtlighet m.m. I
sådana fall önskar man en dialog om lämplig tidsfrist. De önskar få en
sammanhållen höjd på spaljén. De förutsätter att "en fjärdedel" är en
sammanvägning av hela staketet. De bemöter också synpunkter som
framförts av grannfastigheten såsom att mur och staket ligger helt på deras
sida tomtgränsen, att tillbyggnader som gjorts på Blekan 4, troligen utan
lov, gör att avståndet till fastighetsgränsen är ca 2 m. De informerade
fastighetsägaren till Blekan 4 innan arbetet påbörjades men de hindrades
då tillträde till fastigheten varför "finsidan" av staketet blev placerat in mot
Blekan 27 istället för Blekan 4 vilket annars vore fallet. De framför även
synpunkter om oegentligheter rörande byggnationer med mera som gjorts
på Blekan 4.
Yttrandena i sin helhet finns i bilagor.
Skäl till beslut
På grund av detaljplanens innehåll bedöms möjligheten att bevilja ett
bygglov här vara begränsad. Enligt 11 kap. 5 § PBL 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.
Enligt 11 kap. 20 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren av en
fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. Den rättelse
som har bedömts lämplig här är att vidta åtgärder på så vis att
konstruktionen får en utformning av en spaljé. Detta innebär att
genomsiktligheten ska öka till att vara tydligt över 50 % på konstruktionen
som helhet. Konstruktionen behöver också göras mindre dominant. En
höjd på 1,10 m är inte funktionellt för en spaljé eftersom dess syfte är att
stödja grönska. Istället bör spaljén begränsas i höjd till 1,80 m respektive
2,20 m (sistnämnda i den lägre delen). Den översta delen, ca en fjärdedel
av höjden, ska ges en större genomsiktlighet än 50 % för att bidra till ökad
lätthet. Se bifogad principskiss. En sådan konstruktion får anses utgöra en
icke bygglovpliktig spaljé som inte heller upplevs dominant eller avsevärt
påverka förhållandena eller innebära betydande olägehet för omgivningen.
Det bedöms skäligt att åtgärderna ska vara gjorda inom 3 månader från
det att beslutet har vunnit laga kraft.
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§ 62 forts.
Blekan 27, Beslut om föreläggande.
Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite.
Bygglovsavdelningen föreslår att föreläggandet förenas med vite om 3000
kronor vardera för ägarna av fastigheten.
Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27
§ plan- och bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den
försumliges bekostnad och hur det ska ske.
_____
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BYGG.2016.249.220

§ 63
Grönadal 14:18, förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
med en våning och 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
Avgiften för förhandsbeskedet är 7 442 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning med inredd vind, i ett område utanför Nättraby där detaljplan
saknas. På fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på ca 1
800 - 2 000 m2.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked (2012-02-09 § 69) på fastigheten, ett område direkt i
anslutning till den nu aktuella platsen.
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.
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§ 63 forts.
Grönadal 14:18, förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
I 2 kap. IPBL 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.
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.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 5 februari 2016 kunde det konstateras att
marken utgörs av hagmark och är en del av en jordbruksfastighet i direkt
anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Området angränsar till
ett öppet åkerlandskap som sluttar mot norr och öst. Den tilltänkta
tomtavstyckningen avgränsas av Grönadalsvägen i väster och av befintlig
villabebyggelse i söder och sydost. Omgivande bebyggelse är i huvudsak
bostadsbebyggelse av villakaraktär.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för Försvarsmaktens sjöövningsområde
samt riksintresset högexploaterad kust.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan. Totalt har ett yttrande inkommit.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad

52

Sammanträdesdatum

Blad

7 april 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

53

Sammanträdesprotokoll

§ 63 forts.
Grönadal 14:18, förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
E.ON Elnät Sverige AB (2016-03-15) framför följande synpunkter.
Längs med fastighetsgränsen utmed Grönadalsvägen har E.ON Elnät högoch lågspänningsjordkablar, se bifogad karta. För elledning i mark får
byggnad eller annan anläggning så som häckar eller staket inte utan
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner 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.
När nya vatten-/avloppsledningar korsar eller behöver läggas i närheten av
elledningar ska minsta avstånd mellan hög-/lågspänningskabel och
vattenledning ska vara 0,3 meter, medan det för avloppsledning gäller att
minst hålla 0,6 meters avstånd.
Under förutsättning att ovan nämnda avstånd och försiktighetsmått
efterlevs, samt att våra befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande
läge, har E.ON Elnät inget att erinra mot bygglovet.
Yttrandet bifogas i sin helhet som bilaga.
Skäl till beslut
Ett nytt hus kan placeras på den aktuella tomten i linje med omgivande
bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med
avseende på landskapsbilden. Lämplig tillfart bedöms kunna anordnas från
Grönadalsvägen under förutsättning att utfarten har en god sikt och
tillstånd av väghållaren.
Riksintresset för försvarsmaktens sjöövningsområde samt riksintresset
gällande 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 vattenoch avloppsledningsnätet och den föreslagna bebyggelsen och
tomtavstyckning innebär en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur.
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.
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§ 63 forts.
Grönadal 14:18, förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
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.2014.4790.220

§ 64
Verstorp 3:6, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad.
Reservationer
Björn Gustavsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen.
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: (Olof Färnström)
3. att avgiften för bygglovet är 50 730 kr (i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige).
Proposition och beslut
Ordförande Magnus Larsson (C) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag mot Björn Gustavssons återremissyrkande och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Yrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar återremiss på bygglov enligt det nya
förslaget med hänvisning till sakägandes synpunkter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har, den 31
mars 2016, föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen.
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§ 64 forts.
Verstorp 3:6, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad.
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: (Olof Färnström)
3. att avgiften för bygglovet är 50 730 kr (i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar
samt en komplementbyggnad på fastigheten VERSTORP 3:62.
Bostadshuset sammanbyggs med garage. Byggnadsarean för
bostadshuset inklusive garagedel är 249 m2, bruttoarean är 404 m2.
Komplementbyggnadens byggnadsarea är 31 m 2. Fastigheten är belägen
inom sammanhållen bebyggelse.
Ett positivt förhandsbesked gavs 2012-11-08 (§ 325). Då förhandsbesked
endast gäller om bygglov söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vunnit laga kraft, har tiden för detta förhandsbeskedet gått
ut.
Prövningsgrund
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska bl a 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. Detta innebär bl a att 2 kapitlets bestämmelser om prövning av
lokalisering ska ske.
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.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
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§ 64 forts.
Verstorp 3:6, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad.
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.
Förutsättningar
Vid besök på plats den 29 januari 2016 konstaterades att fastigheten är
ianspråktagen som tomtmark. Marken utgörs av gräsmatta, ett flertal
stenar och träd (främst bok). Fastigheten är 2743 m2 stor och sluttar något
från Havsvägen i nordväst mot strandlinjen i sydost. Platsen där
bostadshus är tänkt att placeras är flack. Tillfart kan anordnas mot
Havsvägen och anslutning kan göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet. Fastigheten omfattas av strandskydd.
Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts
tillfälle att yttra sig över den aktuella ansökan om bygglov. Ägare av
VERSTORP 3:2, VERSTORP 3:67, VERSTORP 3:13, VERSTORP 3:12,
VERSTORP 3:18 och VERSTORP 3:4 har getts tillfälle att yttra sig. Ett
gemensamt yttrande har inkommit från fastighetsägare till VERSTORP
3:12, VERSTORP 3:13 och VERSTORP 3:18.
I yttrandet framförs att byggnaden är både för stor och för hög och inte
passar in i den befintliga miljön. Detta menar de stänger av havsutsikten
för deras fastigheter, påverkar deras boendemljö negativt och minskar
fastigheternas värde. Yttrandet bifogas i sin helhet som bilaga.
Skäl till beslut
Inom ett tätbebyggt område, utpekat som sammanhållen bebyggelse, är
det naturligt att bebyggelsestrukturen kan komma att kompletteras. Utsikt
ifrån grannfastigheternas bostadshus kan inte säkerställas i bygglov eller
annan prövning av PBL. Berörda grannar som har valt att yttra sig i
ärendet kommer att få en begränsad havsutsikt, dock inte utebliven, varför
förlusten av havsutsikt i detta fall inte kan anses som en betydande
olägenhet.
Områdets genomgår en förändring från säsongsboende till
permanentboende och områdets struktur utgörs i dagsläget inte av någon
specifik bebyggelsestruktur. Den föreslagna byggnationen kompletterar
den befintliga bebyggelsestrukturen på ett lämpligt sätt.
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§ 64 forts.
Verstorp 3:6, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad.
Platsen är redan ianspråktagen för bostadsändamål. Tillfart kan anordnas
mot Havsvägen och vatten och avlopp bedöms vara möjligt att lösa via
anslutning till det kommunala ledningsnätet.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 2
kap. 4-5 § PBL och 8 kap. 9 §, varför bygglov kan beviljas.
Den föreslagna lokaliseringen av enbostadshus bedöms vara lämplig
utifrån de krav som ställs i Plan- och bygglagen 2 kap om att byggnader
ska 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.
Upplysningar
Fastigheten omfattas av strandskydd varför en strandskyddsdispens måste
finnas innan byggstart. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning gör en separat prövning om strandskyddsdispens enligt vad
om sägs i 7 kap MB.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i
detta ärende. Efter samråd med Er kontrollansvarig kontaktar Ni lämpligen
nedanstående byggnadsinspektörer om när och hur samrådsmöte kan
hållas.
_____
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§ 65
Övrigt.
Björn Gustavsson (MP) föreslår en informationspunkt vid miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens kommande sammanträde angående synen
på landskapsbilden.
Björn Gustavsson (MP) föreslår något studiebesök för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Carl- Göran Svensson (M) informerar kort från studiebesök i Örebro där
man utarbetat en modell för hantering av planprocessen som väsentligt har
förkortat handläggningstiden till ca 6 månader. Han lämnar förslag till
beslut, diarienummer DIA.2016.1366.214, att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag till beslut enligt
Örebromodellen, med föreslagen förändring.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att arbetet har påbörjats och att det
bör kunna vara ett förslag framtaget till nästkommande
nämndssammanträde.
Kommunekolog Anders Klar informerar om vilka lagar och regler som är
tillämpliga i samband med skyddade djurarter och vilka begränsningar det
kan innebära i samband med exploatering av markområden.
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
4 maj 2016
§ 66

Informationer och föredragningar

§ 67

Information- SKL: förslag till ny taxemodell.

§ 68

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2016.

§ 69

Information- Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn mm.
fr o m 2017

§ 70

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 71

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 72

Anmälningsärenden

§ 73

Kurser och konferenser

§ 74

Torstäva 12:3, begäran om planbesked

§ 75

Torstäva 9:43 m fl, detaljplan, beslut om samråd

§ 76

Karlskrona 4:74 m fl. Pottholmen etapp 2, Begäran om planbesked

§ 77

Lasarettet, Ändring av detaljplan, beslut om antagande

§ 78

Törnström 12, Begäran om planbesked

§ 79

Dagvattenpolicy för Karlskrona kommun

§ 80

Beslut om att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timtaxa för
livsmedelskontrollen i Karlskrona kommun

§ 81

Yttrande över Länsstyrelsens övervägande att återkalla delegerad
operativ miljöskyddstillsyn enligt Miljöbalken

§ 82

Yttrande över remiss angående förslag till beskrivningstexter och gränser
för riksintresseområde Brömsebro samt Kristianopel

§ 83

Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (1)

§ 84

Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2)

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

4 maj 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 85

Grönadal 1:35, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
garage/förråd

§ 86

Sturkö- Bredavik 20:25, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.

§ 87

Övrigt

_________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
onsdagen den 4 maj 2016 klockan 08.30 – 12.15
Beslutande

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. 8.30- 10.30
del av § 66
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M) kl. 9.00- 12.15 del av
§ 66
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (FP)

Tjänstgörande
Ersättare

Övriga

Jeanette Pettersson (S) kl. 10.30-12.15
del av § 66

Närvarande ersättare

Peter Bergquist (S)
Mats Ekberg (S)
Jeanette Pettersson (S) kl. 8.30- 10.30 del av
§ 66
Eva Öhman (S)
Sven Borén (C)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Planchef
Bygglovchef
Miljöchef
Utvecklingschef
Planarkitekt
Planarkitekt
Planarkitekt
Planarkitekt

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

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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Utses att justera

Malin Klintin (M)

Justerade paragrafer

§§ 66-87

Sekreterare

______________________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Malin Klintin

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 9 maj 2016
intygar

______________________________
Lisbeth Johansson
Nämndsekreterare
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§ 66
Informationer och föredragningar.
1. Information- SKL: förslag till ny taxemodell föredras av bygglovschef
Kristina Stark.
2. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn mm. fr.o.m. 2017
föredras av miljöchef Magnus Lindoffsson.
3. Torstäva 12:3, begäran om planbesked, föredras av planarkitekt AnnaAlexandra Lidenstjärna och planchef Ola Swärdh.
4. Torstäva 9:43 m.fl. detaljplan beslut om samråd, föredras av
planarkitekt Anna- Alexandra Lidenstjärna.
5. Karlskrona 4:74 m fl. Pottholmen etapp 2, begäran om planbesked,
föredras av planarkitekt Sandra Högberg.
6. Lasarettet, ändring av detaljplan, föredras av planarkitekt Anna
Steinwandt.
7. Törnström 12, begäran om planbesked, föredras av planarkitekt
Eleonor Karlsson.
8. Dagvattenpolicy i Karlskrona kommun, föredras av planchef Ola
Swärdh.
9. Yttrande Länsstyrelsens övervägande att återkalla delegerad operativ
miljöskyddstillsyn enligt Miljöbalken.
_____
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§ 67
Information- SKL: förslag till ny taxemodell.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Bygglovschef Kristina Stark föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:







Gällande PBL- taxa,
Erfarenheter av taxan,
Ny taxemodell,
Konsekvenser av ny modell,
Exempel på avgifter samt
Handlingsalternativ.

_____
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

DIA.2016.1701.042

§ 68
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2016.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att godkänna delårsbokslut per den 31 mars
2. att överlämna densamma till kommunstyrelse och revision
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar uppföljning per
den 31 mars för Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.
Nämndens nettoanslag för året uppgår till 15,4 mnkr. Den 31 mars
uppgår den positiva avvikelsen mot budget till +0,6 mnkr. Vid årets slut
beräknas utfallet till +1,1 mnkr huvudsakligen för utebliven debitering för
nya verksamhetssystemet som beräknas först 2017.
_____
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§ 69
Information- Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn
mm fr o m 2017.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet föredras av miljöchef Magnus Lindoffsson.
Information lämnas om följande:
 Processen med att övergå till en risk- och erfarenhetsbaserad taxa,
 Att inte förändra något alls
-Fördelar,
-Nackdelar
 Höja timtaxan och lägga in nödvändiga justeringar nu och avvakta
SKL:s nya modell.
-Fördelar,
- Nackdelar
 Nackdelar Införa risk- och erfarenhetsbaserad taxa redan nu.
-Fördelar,
- Nackdelar,
 Web seminariet 3/5,
 Intäkter vid höjning av timtaxa samt
 Timtaxans påverkan
_____
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§ 70
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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§ 71
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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§ 72
Anmälningsärenden
1. Kommunstyrelsen beslut 160301 § 76 Riktlinjer för sponsring i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
2. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160318 Strandskyddsdispens för
nybyggnad av kompletteringsbyggnad på fastigheten Svanhalla 5:32 i
Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160315 Anmälan för samråd om
övriga verksamheter Drags0ö 1:1, Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160317 Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om avgift för strandskyddsdispens på
fastigheten Senoren 12:2 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160317 Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om avgift för strandskyddsdispens på
fastigheten Senoren 12:2 i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160315 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för och tillbyggnad av
enbostadshus på Ankaret 2, Karlskrona kommun.
7. Växjö Tingsrätt mark- och miljödomstolen Dom 160322 Mål nr M 613-16
Tillsynsavgift för enskilt avlopp.
8. Växjö Tingsrätt mark- och miljödomstolen Dom 160322 Mål nr M 613-16
Tillsynsavgift för enskilt avlopp.
9. Länsstyrelsen Blekinge län Beslut 160321 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om rättelseföreläggande enligt Planoch bygglagen fastigheten Furen 3 i Karlskrona kommun.
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§ 72 forts.
Anmälningsärenden
10. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160322 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Nävragöl 1:135 i Karlskrona kommun.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160322 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken,
fastigheten von Löwen 24 i Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160330 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Kristianopel 10:28 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160329 Beslut angående rättelse
för olovlig vattenverksamhet samt mot strandskyddsbestämmelser på
fastigheten Uttorp 3:45 i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 140909 Anmälan enligt 11 kap 9a §
miljöbalken (MB) om vattenverksamhet för utfyllnad, av mark- och
vattenområde på fastigheten Uttorp 3:45 i Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160331 Gällande tillstånd till rivning
av balkong och återställande av takfall på byggnadsminnet Kungshuset.
16. Länsstyrelsen i Blekinge Beslut 160401 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut rörande dieselcistern, fastigheten
Stumholmen 2:21 i Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160405 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
fastigheten Uttorp 1:90 i Karlskrona kommun.
18 Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 160303 Mål nr M 109615 överklagat beslut Tillsyn angående markavvattning från området Hålan i
Karlskrona kommun.
19. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160411 Strandskyddsdispens för
uppförande av stängsel på fastigheten Säby 4:14 i Karlskrona kommun.
20. Länsstyrelsen i Blekinge Beslut 160408 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om byggnation av plank, fastigheten
Mjövik 6:10 i Karlskrona kommun.
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§ 72 forts.
Anmälningsärenden
21. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160411 Överklagande av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande strandskyddsdispens på
fastigheten Senoren 10:8 i Karlskrona kommun.
22. Växjö Tingsrätt Dom 160413 Mål nr M 854-16 Beslut om förbud att
släppa ut avloppsvatten på fastigheten Tvingelshed 1:17 i Karlskrona
kommun.
23. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 160415 Mål nr M 160916 Beslut om avgift för strandskyddsdispens på fastigheten Senoren 12:2 i
Karlskrona kommun.
24. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 160415 Mål nr 1611-16
Avgift för strandskyddsdispens på fastigheten Senoren 12:2 i Karlskrona
kommun.
25. Högsta domstolen Protokoll för tillståndsprövning 160418 aktbilaga 3
Avskrivning av mål om utdömande av vite.
26. Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 16:16 Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för 2016.
27. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160318 Strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Skällenäs 28:61 i Karlskrona
kommun.
28. Länsstyrelsen i Blekinge län Beslut 160418 Strandskyddsdispens för
nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Holmsjö 1:155 i
Karlskrona kommun
________
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§ 73
Kurser och konferenser
Tomas Nilsson (M) beviljas deltagande i konferensen ”Sol, vind och
vatten- kraftsamling i sydost”, Linnéuniversitetet, Växjö, den 30 maj 2016
_____
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Sammanträdesprotokoll

PLAN.2015.5002

§ 74
Torstäva 12:3, begäran om planbesked.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att inkomna ansökningar om planbesked för Öljersjö 3:16, Öljersjö
2:28, Torstäva 12:3, Torstäva 13:9 samt Torstäva 9:43m.fl. avslås i
inväntan på en fördjupad översiktsplan för rubricerat område.
Ärendet
Ärendet föredras av planarkitekt Anna- Alexandra Lidenstjärna.
Fem separata ansökningar om planbesked inkom till miljö- och
byggnadsförvaltningen under tiden december 2015 – februari 2016.
Syftet med ansökningarna är att omvandla delar av nuvarande
lantbruksenheter till bostadsfastigheter.
Området för den önskade exploateringen är beläget sydväst om
Sturkörondellen och norr om Torsnäsvägen. Området är ca 91,5 ha
stort. Landskapet inom planområdet är glesbebyggt och består främst
av skog, åker- och betesmark.
En exploatering av området som ansökningarna avser skulle medföra
en helt ny stadsdel med ca 500 nya bostäder. Detta skulle även
medföra ett behov av service, troligen förskola, några mindre
verksamheter, idrottsplats m.m.
Området behandlas inte i Översiktsplan 2030 eller i fördjupad
översiktsplan för Trummenäsområdet, från 2006. Förklaringen är att
kommunen valt att satsa på en nordlig utbyggnadsriktning, mot
Bastasjö och Rödeby. Detta då jordbruksvärdena i öster och
naturvärdena i väster bedömdes vara svårare att kombinera med andra
värden än de i norr. Detta ställningstagande behöver nu omvärderas då
marknadens efterfrågan har blivit allt starkare i öster, längs kusten,
vilket har resulterat i att jordbruksmarksägare nu aktivt ansöker om
planbesked för att ändra markanvändningen.
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§ 74 forts.
Torstäva 12:3, begäran om planbesked.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till en
samhällsutveckling i en östlig riktning men då inkomna ansökningar inte
är förankrade i översiktsplanen behöver området utredas på en mer
strategisk nivå innan detaljplaneläggning kan påbörjas. Kommunen
behöver göra en samordnad översyn av området och utreda
konsekvenserna i en fördjupad översiktsplan. Då detta innebär en
väntetid på ett par år rekommenderar miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökningarna om
detaljplanläggning avslås och sedan omprövas när den övergripande
strukturen är utredd.
Vid omprövningen avser miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
stödja ett positivt planbesked men varje ansökan bör utgöra en egen
detaljplan.
_________
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PLAN.2010.3654

§ 75
Torstäva 9:43 m fl, detaljplan, beslut om samråd.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att låta förslag till detaljplan för del av TORSTÄVA 9:43 m.fl., Torsnäs,
bli föremål för samråd
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Ärendet
Ärendet föredras av planarkitekt Anna- Alexandra Lidenstjärna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2010 §
367 att inleda planläggningsarbete för del av Torstäva 9:43 m.fl.,
Torsnäs. Planområdet är beläget på Torsnäs udde. Nordöst/öst om
planområdet finns bostadsbebyggelse med en variation av
permanentbostäder och fritidsbostäder. I sydväst finns strandängar och
sedan havet.
Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostäder, på Torstäva
9:43 m.fl., för att möta den ökade efterfrågan på villatomter som finns i
kommunen. Då delar av området ligger låglänt i anslutning till havet ska
nödvändiga skyddsåtgärder i förhållande till klimatförändringar vidtas.
Dessa åtgärder ska ställas i förhållande till områdets karaktär vilken bör
bevaras i största möjliga mån. Områdets karaktär är i första hand knuten
till landskapsbilden. Landskapsbilden karaktäriseras av den flacka öppna
terrängen med utsikt över havet, strandängarna och stengärdsgårdarna.
Gränsen mellan bevarande av landskapsbilden kontra exploatering dras
vid stenmurarna. Nordöst om stenmurarna ska exploateringsintressena
väga tyngst. Sydväst om stenmurarna ska landskapsbilden och
naturvärdena skyddas och skötas. För att skydda landskapsbilden och
naturvärdena får strandängarna inte växa igen. Denna skötsel bör i
möjligaste mån ske genom att marken bete.
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§ 75 forts.
Torstäva 9:43 m fl, detaljplan, beslut om samråd.
Planområdet omnämns inte specifikt i översiktsplan 2030 då det finns en
fördjupad översiktsplan för Trummenäsområdet från 2006. I FÖP Trummenäs beskrivs viljan att skapa förutsättningar för attraktivt boende i
havsnära miljöer, gärna i anslutning till, eller komplettering och förtätning
av, befintliga bebyggelseområden. I FÖP - Trummenäs pekas
planområdet ut som lämpligt för 5-7 tomter. Planförslaget omfattar nu 23
tomter, var av en är befintlig. Detta är 16-18 nya tomter mer än var FÖP Trummenäs lyfte fram. Den ökade mängden villatomter ska dock ses i
förhållande till efterfrågan på bostäder vilken har ökat sedan FÖP Trummenäs togs fram.
Karlskrona kommun ska strategiskt arbeta för att ha utrymme för en
befolkningstillväxt på 2,0 % per år. I ett kortare planeringsperspektiv (3
år) ska kommunen säkerställa en tillväxt om minst 1,5 % per år. För att
kunna tillgodose detta mål kommer det inte räcka med förtätning av
redan i anspråkstagna områden. Kommunen behöver ta oexploaterad
mark i anspråk.
De stora frågorna inom planområdet är stigande havsnivåer, utfyllnad av
mark, strandskydd, naturvärden samt påverkan på landskapsbilden och
utblickarna.
_____
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PLAN.2016.885

§ 76
Karlskrona 4:74 m fl. Pottholmen etapp 2, Begäran om planbesked.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att inleda planläggningsarbete för KARLSKRONA 4:74 m.fl. Detaljplanen
bedöms vara antagen före den 31 mars 2018.
Ärendet
Ärendet föredras av planarkitekt Sandra Högberg.
En begäran om planbesked för Karlskrona 4:74, Pottholmen etapp 2,
inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 11 mars 2016. Syftet med
begäran är att skapa möjlighet att bebygga området med bostäder,
kontor, handel och service. Område föreslås uppföras med
flerbostadshus i 4-7 våningar för ca 500 bostäder (hyresrätter).
Pottholmen etapp 2 omfattas av den östra sidan av Pottholmen som
ligger inom den norra delen av Karlskrona centrum. Området sträcker sig
från Pantarholmen i norr till vägen Järnvägstorget i söder. I väster
avgränsas området av järnvägen och i öster av Hamnfjärden.
I översiktsplanen är Pottholmen utpekat som utvecklingsområde för
funktionsblandning. 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.
Gällande detaljplaner är från 1969 och 1987 och anger
markanvändningen järnvägsområde, allmän plats, gata/ torg/park samt
vattenområde. Planbeskedet bygger vidare på det planprogrammet för
Pottholmen som godkändes av kommunstyrelsen 2012.
Huvudsakliga frågor att behandla under planarbetet är buller,
markföroreningar, riksintresse för kulturmiljö, trafik, farligt gods, stigande
havsvattennivåer, luftföroreningar mm.
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§ 76 forts.
Karlskrona 4:74 m fl. Pottholmen etapp 2, Begäran om planbesked.
Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, vilket
medför att den handläggs med ett utökat planförfarande.
_____
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PLAN.2014.1457

§ 77
Lasarettet, Ändring av detaljplan, beslut om antagande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av
detaljplan för Lasarettet, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad 201604-18.
Ärendet
Ärendet föredras av planarkitekt Anna Steinwandt.
En ändring av detaljplan för Lasarettet har varit på samråd mellan 14
november – 12 december 2014. Planområdet omfattar delar av
sjukhusområdet. Gällande detaljplan för LASARETTET vann laga kraft 197707-14 och anger användningen allmänt ändamål.
Syftet med ändring av detaljplan S381/77 är att utöka byggrätten i höjdled för
delar av sjukhusområdet för att främst säkerställa landstingets
utbyggnadsbehov de närmaste åren i väntan på ett framtagande av en ny
detaljplan som även ska omfatta andra delar av fastigheten. Ett genomförande
av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen har
hanterats med enkelt planförfarande.
De synpunkter som kom in under samrådet berörde bl.a. parkeringsfrågan
samt behovet av en flyghinderanalys. Efter samrådet har det även kommit till
känna att det finns förekomst av arten läderbagge inom området vilken är
skyddad enligt artskyddsförordningen.
Utifrån inkomna synpunkter och ny information har handlingarna kompletterats
med en parkeringsutredning samt en artskyddsutredning. Ändringen av
detaljplanen har kompletterats med en planbestämmelse om marklov för
trädfällning med anledning av förekomst av läderbagge inom området.
Samtliga förändringar av planhandlingarna framgår av dokumentet Särskilt
utlåtande.
Fastigheten LASARETTET 3 ägs av Blekinge läns landsting.
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Sammanträdesprotokoll

PLAN.2016.771

§ 78
Törnström 12, Begäran om planbesked.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att inleda planläggningsarbete för KARLSKRONA
TÖRNSTRÖM 12. Detaljplanen bedöms vara antagen före den 31
augusti 2017.
Ärendet
Ärendet föredras av planarkitekt Eleonor Karlsson.
En begäran om planbesked för Karlskrona Törnström 12, Trossö, inkom
till miljö- och byggnadsförvaltningen den 10 mars 2016. Syftet med
begäran är att tillskapa fler lägenheter inom kvarteret. Enligt uppskattning
genererar projektet ca 25 nya hyreslägenheter.
Törnström 12 är beläget på Möllebacken, Trossö. Fastigheten avgränsas
genom gatorna Västra Köpmangatan, Bryggaregatan samt
Högabergsgatan. Planområdet är ca 1250 m² stort. Marken är privatägd.
Inom kvarteret finns idag befintlig flerbostadsbebyggelse som även
inrymmer kontorslokal i bottenplan.
Gällande detaljplan är en ändringsplan av stadsplanen för kvarteret
Törnström. Planen upprättades i oktober 1950 och är en s.k.
saneringsplan där äldre trähusbebyggelse fråntogs planstöd.
Detaljplanen anger kvarter för bostadsändamål om 4 våningar.
Gårdsutrymmet är prickad mark och får idag inte bebyggas. Inkommen
ansökan om planbesked föreslår förtätning av befintlig bebyggelse
genom inredning av vind i ett av husen (Västra Köpmangatan 11),
påbyggnad om 3 våningar i ett av husen (Bryggaregatan 2B) samt en ny
byggnadsvolym om 7 våningar på idag obebyggd, i detaljplanen prickad,
mark. Ansökan stämmer väl överens med översiktsplanens
utvecklingsinriktning där ytterligare bostäder föreslås tillkomma i centrala
lägen genom förtätning och inredning av vindsutrymmen.
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§ 78 forts.
Törnström 12, Begäran om planbesked.
Huvudsakliga frågor att behandla under planarbetet är eventuell
påverkan på riksintresset för kulturmiljö, markföroreningar, solstudier,
flyghinder och buller.
Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten på
grund av att den påverkar betydelsefull kulturmiljö, vilket medför att den
ska handläggas med utökat förfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen.
______
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Handläggare
Akten

PLAN.2016.1747.432

§ 79
Dagvattenpolicy för Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att förslaget till dagvattenpolicy sänds på remiss.
Ärendet
Ärendet föredras av planchef Ola Swärdh.
I ett samarbete mellan Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och Driftoch Serviceförvaltningen har ett förslag till Dagvattenpolicy för Karlskrona
kommun arbetats fram. Arbetet är en följd av den VA-plan som antogs 2014.
Syftet med dagvattenpolicyn är att finna gemensamt antagna principer och
riktlinjer som tydliggör kommunens ambition och som skapar ett gemensamt
arbetssätt för att säkerställa långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
Ett genomarbetat förslag till policy är framtaget med hjälp av konsultföretaget
WSP. För att uppnå en bred förankring av policyn bör den remitteras till
berörda organisationer och intressenter.
_____
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Sammanträdesprotokoll

DIA.2016.632.400

§ 80
Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i
Karlskrona kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande
skall vara 1025 kr
2. att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering skall vara
950 kr
3. att den nya timtaxan träder i kraft 1 januari 2017
4. att nytt förslag till timtaxa för livsmedelskontrollen i Karlskrona
kommun ersätter miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut
2008-02-14 § 41, avseende timtaxa för handläggning enligt
livsmedelslagen.
Yrkanden
Carl- Göran Svensson (M) yrkar att första att- satsen 1025 kronor
ändras till 950 kronor samt att andra att- satsen ändras till 900
kronor.
Proposition och beslut
Ordförande Magnus Larsson (C) ställer proposition på Carl- Göran
Svenssons ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Votering
Voteringsordning: Den som vill biträda arbetsutskottets förslag röstar
JA. Den som vill biträda Carl- Göran Svenssons ändringsyrkande
röstar NEJ.
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§ 80 forts.
Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i
Karlskrona kommun.
Följande röstar JA: Susanne Johansson (S), Eric Dahlqvist (S),
Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S), Jeanette Pettersson (S)
(SD), Stefan Lundin (L), Björn Gustavsson (MP) Magnus Larsson (C)
Följande röstar NEJ: Carl- Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och
Thomas Nilsson (M)
Följande AVSTÅR: Björn Nurhadi (SD),Robert Andersson (SD).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sålunda, med röstsiffrorna
8 JA, 3 NEJ och 2 AVSTÅR, beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Carl- Göran Svensson (M), Malin Klintin (M) och Thomas Nilsson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Björn Nurhadi (SD) och Robert Andersson (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har, den 31
mars 2016, föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta
1. att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande
skall vara 1025 kr
2. att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering skall vara
950 kr
3. att den nya timtaxan träder i kraft 1 januari 2017
4. att nytt förslag till timtaxa för livsmedelskontrollen i Karlskrona
kommun ersätter miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut
2008-02-14 § 41, avseende timtaxa för handläggning enligt
livsmedelslagen.
Enligt svensk livsmedelslagstiftning framgår att kontrollen av
livsmedel skall vara avgiftsfinansierad.
Kommunen är skyldig att ta ut en årlig avgift av livsmedelföretagarna
för att täcka kostnaden för den offentliga kontrollen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en ny timtaxa
baserad på Sveriges Kommuner och Landstings modell för beräkning
av handläggningskostnaden per timme.
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§ 80 forts.
Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i
Karlskrona kommun.
Enligt denna har timkostnaden beräknats till 1025 kronor för den
offentliga kontrollen och 950 konor för extra offentlig kontroll.
Nuvarande timtaxa för livsmedelskontrollen i Karlskrona kommun är
750 kronor och har varit oförändrad sedan 2008.
Den nya timtaxan är nödvändig för att uppfylla lagens krav om
kostnadstäckning för den offentliga livsmedelskontrollen.
Lagstiftning
Enligt EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll av livsmedel
framgår att kostnaden för kontrollen får täckas av avgifter.
Förordningen har kompletterats av svensk avgiftsförordning, där det
framgår att kontrollen skall vara avgiftsfinansierad.
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel innehåller bestämmelser om hur avgiften skall tas ut. Av 3
och 4 §§ framgår att en kommun är skyldig att ta ut årlig avgift för att
täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll samt att den
avgiften ska betalas av livsmedelsföretagarna vars verksamhet är
föremål för kontroll.
I 11 § samma förordning finns bestämmelser om avgift för extra
offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket. I 13 § samma förordning finns bestämmelser om
kommunens skyldighet att ta ut avgift för att täcka kostnaderna för
kommunens godkännande och registrering.
Avgifter, riskklassning och kontrolltid
Avgifterna skall anpassas efter kontrollbehovet och skall motsvara
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader, enligt den s k
självkostnadsprincipen. Kontrollbehovet på respektive
livsmedelsanläggning styrs av en riskklassificering, som typ av
livsmedelhantering, verksamhetens storlek samt erfarenhet från
tidigare inspektioner.
Utifrån riskklassningen fastställs en kontrolltid. Denna tid ligger till
grund för den årliga avgift som verksamhetsutövaren ska betala för
livsmedelstillsynen. Årsavgiften tas fram genom att multiplicera
kontrolltiden med en timavgift.
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§ 80 forts.
Förslag till reviderad timtaxa för livsmedelskontrollen i
Karlskrona kommun.
Nuläge i Karlskrona
Timtaxan för livsmedelskontrollen i Karlskrona kommun är för
närvarande 750 kr och har varit oförändrad sedan 2008.
Riskklassning av livsmedelsanläggningar sker efter ett risk- och
erfarenhetsbaserat system och har tillämpats sedan 2007, enligt
livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering och beräkning av
kontrollavgifter.
Beräkning av timavgift
I timavgiften för offentlig kontroll ingår kostnader som miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har för att bedriva verksamheten t ex
löner, lokalhyror, restid, planering, registerhållning, utbildning mm.
När det gäller avgift för extra offentlig kontroll pga bristande
efterlevnad av regelverket, skall debiteras för de kostnader som den
extra offentliga kontrollen medför, som t ex restid och provtagning.
När det gäller restid för extra offentlig kontroll tas den faktiska
kostnaden för restiden ut, medan restiden i den normala
kontrollverksamheten redan är inbakad i timavgiften.Timavgiften blir
därmed lägre för den extra offentliga kontrollen än för den normala
offentliga kontrollen.
För att beräkna timavgiften har Sveriges Kommuner och Landsting
tagit fram en beräkningsmodell, '' Underlag för att beräkna
handläggningskostnaden per timme''. Utifrån denna har
timkostnaden för livsmedelskontrollen i Karlskrona kommun
beräknats till 1025 kr för offentlig kontroll. Timavgiften för extra
offentlig kontroll har beräknats till 950 kr.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
En ny timtaxa för livsmedelskontrollen behöver antas i Karlskrona
kommun för att uppfylla den svenska lagstiftningens krav om
kostnadstäckning för den offentliga kontrollen.
Inga förändringar görs i det underlag för utformning av taxa för
offentlig kontroll av livsmedel, som antogs av kommunfullmäktige,
med diarienummer, DIA 2009.3602. Förändringarna avser endast
timtaxan.
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MMM.2016.707

§ 81
Yttrande över Länsstyrelsens övervägande att återkalla delegerad
operativ miljöskyddstillsyn enligt Miljöbalken.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att anta yttrandet som sitt eget
2. att sända yttrandet
till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Björn Gustavsson (MP) beviljas att lämna en röstförklaring.
Protokollsbilaga 1.
Ärendet
Länsstyrelsen överväger att återkalla, hela eller delar av, den
operativa miljöskyddstillsynen som länsstyrelsen har överlåtit till
Karlskrona kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadförvaltningen har i skrivele, upprättad den 29
april 2016, lämnat förslag till yttrande.
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Sign

Sign

Sign

Blad

29

Sammanträdesdatum

Blad

4 maj 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Länsstyrelsen i Blekinge län
Handläggare
Akten

30

Sammanträdesprotokoll

BYGG.2016.956.220

§ 82
Yttrande över remiss angående förslag till beskrivningstexter och
gränser för riksintresseområde Brömsebro samt Kristianopel.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att anta yttrandet som sitt eget.
2. att föreslå Länsstyrelsen att ta bort bilaga med att-tänka-på-lista från
riksintressebeskrivningen och istället gör den som del av regionalt
kulturmiljöunderlag
Yttrande
Karlskrona kommun välkomnar Länsstyrelsens arbete med att uppdatera
Riksintressen för kulturmiljövården. Riksintressen är ett viktigt verktyg
och hjälp för kommunen att säkerställa de värden som finns i
Kristianopel. De nuvarande underlagen samt motivering och uttryck är
allt för kortfattade.
Karlskrona kommun har efter dialogmöte 2016-02-01 kommenterat delar
av förslaget och förslaget har justerats något efter dessa kommentarer.
Karlskrona kommun inget att invända mot det gedigna
kunskapsunderlag som Länsstyrelsen tagit fram för Riksintresset
Kristianopel och Bröms. Kunskapsunderlaget lyfter, på ett bra sätt, fram
de värden och samband som är uttryck för kulturmiljön. Riksintresset
Kristianopel/Bröms utgör en viktig del av den Blekingska historien och
kunskapsunderlaget och beskrivningstexterna förmedlar detta på ett
tydligt sätt.
Karlskrona kommun anser dock att alla delar inom ett riksintresseområde
inte måste anknyta till riksintressevärdena. Detta förutsatt att tillägg eller
förändringar inte försvårar läsbarheten av riksintresset. En ny park från
2010- talet som avviker från riksintressevärdena kan tillföra värden till
samhället utan att det störa den i övrigt riksintressanta miljön.
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§ 82 forts.
Yttrande över remiss angående förslag till beskrivningstexter och
gränser för riksintresseområde Brömsebro samt Kristianopel.
Brömsebro samt Kristianopel.
Även bebyggelse kan avvika utan att försvåra läsbarheten och kan tillföra
värden för samhället.
Kristianopel/Bröms är mer än riksintresse för kulturmiljövården vilket inte
bör stå i kontrast till platsernas kulturvärden.
Karlskrona kommuns ståndpunkt är att tillägg inom riksintressen för
kulturmiljövården ska vara varsamma och sträva efter att förstärka
riksintressets värden. Varje tillägg måste dock prövas individuellt utifrån
plats, användning och andra möjliga aspekter. Utformningen med en
bilaga där rekommendationer för riksintresset punktas blir problematiskt
som verktyg i fortsätt plan- och bygghandläggning. Kommunen delar det
synsätt som Riksantikvarieämbetet ger uttryck för i sin handbok för
riksintressen då man skriver att ” Med stärkande åtgärder för riksintresset
menas inte primärt att återskapa försvunna enskildheter, utan snarare att
genom fysisk planering tillskapa eller återskapa samband – strukturer,
siktlinjer, rörelsestråk och andra former av rumslighet”. Detta anser
Karlskrona kommun står i kontrast med de mycket detaljerade
rekommendationer som finns som bilaga i kunskapsunderlaget för
Riksintresset Kristianopel och Bröms.
Riksintressebeskrivningar ska t ex lyfta fram strukturer och samband
istället för uttryck i form av bebyggelsedetaljer.
Att-göra-listan är på en detaljnivå som är att jämföra med
byggnadsminnesbeslut eller kulturreservat vilket riksintressen för
kulturmiljövården inte ska sammanblandas med. Att begränsa ny
bebyggelse till att följa formspråk, materialval, färgsättning, struktur,
skala och volym kan, i motsats till Länsstyrelsens intentioner att skydda
kulturmiljön, försvåra läsbarheten av det idag befintliga och
riksintressanta Kristianopel.
Karlskrona kommun vänder sig inte specifikt mot intentionerna eller
formuleringarna av att-tänka-på-listan utan det faktum att den ingår i
riksintressebeskrivningen. Trots att den ligger som bilaga och sägs inte
ska användas som riktlinjer vid rättslig prövning är det Karlskrona
kommuns erfarenhet att liknande dokument ändå används i rätten.
Karlskrona kommun delar uppfattningen att Kristianopel bör ha tydliga
rekommendationer för hur ny bebyggelse kan utformas. Ett sådant,
fristående dokument, skulle vara en viktig resurs i planering och
bygglovsfrågor. Stora delar av rekommendationerna går mycket väl att
använda i ett stadsmiljöprogram som Karlskrona kommun har för avsikt
att ta fram.
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§ 82 forts.
Yttrande över remiss angående förslag till beskrivningstexter och
gränser för riksintresseområde Brömsebro samt Kristianopel.
Att inkludera formspråk, materialval, färgsättning, struktur, skala och
volym i underlaget för Riksintresset gör dock dessa parametrar till
bindande vid prövning för lång tid framöver och försvårar bygglovs- och
planprocessen samt eventuella utvecklingsmöjligheter i Kristianopel.
Tilläggen ska istället granskas och justeras genom bygglovsprocessen
eller en eventuell planprocess där denna typ av prövning ändå kommer
att göras.
När staten inför begränsning i utformningen av ny bebyggelse inom ett
riksintresse bör detta tydligt kommuniceras med de boende och verkande
inom riksintresset. Karlskrona kommun menar att eftersom en sådan
dialog saknats bör rekommendationerna inte ingå i Riksintresset. En
demokratisk förankring och förståelse för kulturmiljövården är av stor vikt
för ett långsiktigt tillvaratagande av värden och uttryck. När det gäller den
tidigare remissen för östra skärgården betonade kommunen vikten av
samråd och information till berörda fastighetsägare vilket även är aktuellt
i detta område.
Karlskrona kommun föreslår därför att bilagan med att-tänka-på-lista
utgår från riksintressebeskrivningen. Underlaget kan instället inkluderas i
ett regionalt kulturmiljöunderlag. Listan bör ingå som underlag i
Karlskrona kommuns stadsmiljöprogram för Kristianopel.
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BYGG.2015.1691.220

§ 83
Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (1).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen
Avgiften för förhandsbeskedet är 4 486 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus med två
våningsplan, i ett område i Allatorp där detaljplan saknas. På fastigheten avses
en tomt styckas av med en storlek på ca 11 000 m2.
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 reglera 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. 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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§ 83 fort.
Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (1).
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.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 25 januari 2016 kunde det konstateras att större del
av marken utgörs av ängsmark. Marken intill väg i öster utgörs av tät
vegetation, främst ek och stora stenblock. Marknivån ligger i höjd med vägen
och sluttar sedan kraftigt ner mot ängsmarken och vidare mot vattendrag i
väster. Vattendraget sträcker sig längs den tilltänka fastigheten i nordsydlig
riktning. Där bostadshus föreslås placeras växer veketåg, vilket indikerar på att
marken är blöt och sank.
Tilltänkt fastighet avgränsas i öster mot Harstorpsvägen, i norr mot
bostadsfastighet, i väster mot vattendrag och i söder mot mindre
grusväg/skogsväg. Tillfartsväg är tänkt att anordnas mot Hartorpsvägen i öster.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret
Strandskydd
Området omfattas av strandskydd enligt MB 7 kap. Strandskydd gäller vid hav,
insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt säkra
allmänhetens tillträde till strandområden samt att bevara goda livsmiljöer för
växter och djur.
På den aktuella platsen löper ett mindre vattendrag som även detta har ett
strandskydd om 100 m. Detta innebär att det råder förbud mot bl.a. uppförande
av nya byggnader och åtgärder som väsentligt förändrar livsmiljön för djureller växtarter på platsen.
För att bygga inom strandskyddet krävs att en strandskyddsdispens först
beviljats samt att beslutet har vunnit laga kraft. Ansökan om
strandskyddsdispens är en separat prövning och prövas av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning.
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§ 83 fort.
Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (1).
För att en ansökan om strandskyddsdispens skall kunna beviljas krävs att
åtgärden inte strider mot strandskyddets syften samt att det föreligger minst ett
särskilt skäl. De särskilda skäl som kan åberopas finns uppräknade i
miljöbalkens 7 kap 18§ c. Några andra särskilda skäl än de uppräknade får inte
tillämpas.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning föreslås ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Totalt har fem yttranden inkommit. Samtliga yttranden bifogas i
sin helhet som bilagor.
Försvarsmakten framför i yttrande (2015-02-16) att de inte har något att erinra.
E.ON framför i yttrande (2016-02-10) att de har en lågspänningsluftledning
strax utanför in- och utfarten till fastigheten. Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas.
Trafikverket framför (2016-02-17) att de inte har några synpunkter på
byggnadens placering i förhållande till det allmänna vägnätet. Däremot
framförs att föreslagen tillfartsväg av trafiksäkerhetsskäl inte bör anslutas direkt
till väg 674, som det är presenterat i ansökan. Anslutning till väg 674 bör
istället ske via den enskilda vägen söder om fastigheten. En sådan anslutning
bör i sådana fall också förbättras främst avseende sikt för att öka
trafiksäkerheten.
Chris Jönsson, Allatorp 5:17 (2016-02-16) framför erinran mot föreslagen
tillfartsväg. I yttrandet framförs att infarten till tilltänkt fastighet hamnar mitt i
kurvan av vägen. Denna väg har mycket trafik och hastigheten är hög, sikten
är dessutom skymd i kurvan.
Staffan och Lil Ottosson, Boråkra 1:1 (2016-02-17) framför att de tycker att
vägar och utfarter bör dimensioneras utefter fler ev. tomtavstyckningar. Staffan
och Lil har även erinran mot föreslagen tillfartsväg. Utfarten är belägen mitt i
kurvan med skymd sikt när man kommer från Allatorpshållet och ska svänga
vänster. Man måste då korsa mötande trafik i ett skymt läge. De framför även
att denna väg används för tunga transporter till och från deras skog och de vill
undvika intressekonflikter när det gäller vägstandard och underhåll. De
förespråkar att ny infart anläggs på annan plats.
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§ 83 fort.
Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (1).
Skäl till beslut
I yttrande från Trafikverket framförs att föreslagen anslutning av
trafiksäkerhetsskäl inte är lämplig. Även grannar framför att sikten är skymd
samt att hastighet och trafikmängd är hög. Utifrån de yttranden som inkommit
och vad som observerats vid besök på plats, bedöms föreslagen tillfartsväg
inte lämplig då den föreslås i kurva med skymd sikt.
Det vattendraget som löper längs den tilltänkta fastighetens västra sida
omfattas av strandskydd. Utifrån de fakta som finns i ansökan om
förhandsbesked menar miljöavdelningen att det är tveksamt om
strandskyddsdispens kommer att kunna beviljas.
Den tilltänkta fastigheten sluttar kraftigt från den platå, som ligger i höjdnivå
med vägen, mot ängsmarken och där bostadshus föreslås placeras. Där
bostadshus föreslås placeras växer dessutom veketåg, vilket indikerar på att
platsen är blöt och sank.
Åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL.
Sökande har under tre veckor getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Inget yttrande har inkommit.
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BYGG.2015.3823.220

§ 84
Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2)
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus, i ett
område i Allatorp där detaljplan saknas. På fastigheten avses en tomt styckas
av med en storlek på ca 9 500 m2.
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 reglera 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.
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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§ 84
Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2)
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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen 25 januari 2016 kunde det konstateras att platsen där
bostadshus är tänkt att placeras utgörs av tät blandskog. Strax söder om tänkt
bostadshus finns en stenmur i öst-västlig riktning. Marken sluttar från norr mot
stenmuren i söder. Marken söder om muren utgörs av grusupplagor. Tillfart är
tänkt att ske från väg i söder, alt. från befintlig utfart i väster mot Alstugevägen.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning avses ske genom anslutning till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Yttranden från Försvarsmakten, Trafikverket och E.ON har
inkommit.
Försvarsmakten (2015-02-16) har i yttrande framfört att den tilltänkta
fastigheten är lokaliserad inom riksintresse för Rosenholms övningsfält med
skjutbanor. Området är av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3
kap. 9 § andra stycket miljöbalken. Den verksamhet som bedrivs vid
Roseholms övningsfält föranleder ljudutbredning. Den tilltänkta fastigheten
utsätts för ljudbredning överstigande 60 dBAI vid finkalibrig skjutning, vilket
överskrider gällande riktvärde för nyetablering av bostäder. Försvarsmakten
avstyrker därför ansökan om förhandsbesked. Yttrandet bifogas i sin helhet
som bilaga.
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§ 84
Allatorp 5:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2)
Trafikverket (2015-02-17) och E-ON (2015-02-10) har i yttranden framfört att
de inte har någon erinran mot byggnationen. Yttrandena bifogas i sin helhet
som bilagor.
Skäl till beslut
Enligt 3 kap. 9 § MB ska mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintressen på grund
av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Försvarsmakten gör bedömning att riksintresset för totalförsvaret kan komma
att skadas av den aktuella åtgärden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
gör därmed bedömningen att kraven enligt 3 kap. 9 § MB inte uppfylls.
På den tilltänkta fastigheten finns materialupplagor. Ett ärende avseende
hantering av avfall på fastigheten hanteras av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. Upplagornas innehåll kan
vara av sådant slag att det kan medföra en risk att mark förorenas. Det finns
en osäkerhet kring upplagornas innehåll och byggnation av bostadshus i
närområdet bör inte ske innan pågående miljöärende är utrett.
Föreslagen tomtavstyckning bedöms inte följa befintligt fastighetsmönster. Vid
besök på plats observerades även att placering av bostadshus föreslås i
sluttning direkt norr om stenmur. Föreslaget bostadshus innebär inte en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur, då bostadshus placeras
norr om stenmur och tomtplats söder om stenmur.
Åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL.
Sökande har under tre veckor getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Inget yttrande har inkommit.
Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
_____
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BYGG.2016.563,220

§ 85
Grönadal 1:35, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
garage/förråd.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd
med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Magnus Ohlsson
3. att avgiften för bygglovet är 29 768 kr (i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och carport med
förråd. Enbostadshuset byggs i två plan och omfattar en byggnadsarea på
88m2 och en bostadsarea på 151m2. Carport med förråd har en byggnadsarea
på 52m2. Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse. Vid
prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen tillämpas. Detta
innebär bl a att 2 kapitlets bestämmelser om prövning av lokalisering ska ske.
Förutsättningar
Vid besök på plats kunde det konstateras att största delen av fastigheten har
karaktären av ianspråktagen tomtmark. En avstyckning kommer att göras så
att en ny fastighet bildas med en area på 1 535m2. Marken utgörs till stora
delar av klippt gräsmatta och äldre fruktträd. Den befintliga huvudbyggnaden
på fastigheten Grönadal 1:35 ligger ca 40 meter i från det nu tänkta
enbostadshuset. I anslutning till den aktuella platsen har två grannfastigheter
nyligen bebyggts med enbostadshus i vardera ett plan och intill i norr har
bygglov beviljats för enbostadshus i ett plan. Tillfartsväg med servitut finns
ordnat mot Mjöviksvägen. Vatten och avlopp avses att lösas genom anslutning
till det kommunala ledningsnätet.
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§ 85
Grönadal 1:35, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
garage/förråd.
Positivt förhandsbesked har lämnats för intilliggande bebyggelse på, samma
fastighet, enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §254 2012-0816.
Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle
fram till 2016-04-11 att yttra sig över den aktuella ansökan om bygglov. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Den föreslagna lokaliseringen för enbostadshus bedöms vara lämplig utifrån
de krav som ställs i Plan- och bygglagen 2 kap om att byggnader ska 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.
Ett nytt enbostadshus kan placeras på fastigheten i linje med omgivande
bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med
avseende på storlek och användning.
Platsen är redan ianspråktagen för bostadsändamål och bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden.
Tillfartsväg samt vatten och avlopp är redan anordnat fram till den aktuella
platsen.
Den föreslagna bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur och en framtida avstyckning av fastigheten bedöms vara
möjlig och lämplig. Då inga yttranden från grannar inkommit, bedöms åtgärden
inte innebära olägenhet för grannar.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 2 kap.
4-5 § PBL och 8 kap. 9 §, varför bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat
ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Efter samråd med Er kontrollansvarig kontaktaslämpligen byggnadsinspektör
om när och hur samrådsmöte kan hållas.
En förutsättning för startbesked är att fastighetsreglering är genomförd och
huvudbyggnaden kan byggas på egen fastighet avstyckad från Grönadal 1:35.
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§ 85
Grönadal 1:35, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
garage/förråd.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Faktura för avgiften skickas separat.
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BYGG.2016.708.220

§ 86
Sturkö- Bredavik 20:25, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage med stöd av 9
kap. 31 § Plan- och bygglagen.
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: (Tommy Polteg)
3. att avgiften för bygglovet är 36 680 kr (i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige).
Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i två våningar samt ett
garage. Bostadshuset omfattar 5 rum och kök, byggnadsarean är ca 150 m2
och bruttoarean ca 234 m2. Garagets byggnadsarea är ca 72 m2. Fastigheten
är belägen utanför detaljplanerat område, samt även utanför sammanhållen
bebyggelse.
Ett positivt förhandsbesked gavs 2012-05-10 (§188). Då förhandsbesked
endast gäller om bygglov söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vunnit laga kraft, har tiden för detta förhandsbeskedet gått ut.
Prövningsgrund
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska bl a 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. Detta innebär bl a att 2 kapitlets bestämmelser om prövning av
lokalisering ska ske.
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.
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§ 86
Sturkö- Bredavik 20:25, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
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.
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.
Förutsättningar
Vid besök på plats den 14 mars 2016 konstaterades att marken utgörs av låg
vegetation (gräs). Fastigheten är 3681 m2 stor och sluttar något mot norr.
Tillfart kan anordnas mot Lilla Sandviks väg och anslutning kan göras till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Bostadshuset kompletterar de
två närliggande bostadshusen.
Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle
att yttra sig över den aktuella ansökan om bygglov. Ägare av STURKÖBREDAVIK 20:24, STURKÖ-BREDAVIK 67:1, STURKÖ-BREDAVIK 20:17,
STURKÖ-BREDAVIK 21:45 OCH STURKÖ-BREDAVIK 21:62 har bedömts
varar berörda. Två yttranden har inkommit.
Per-Gunnar Persson (STURKÖ-BREDAVIK 21:62) framför i yttrande 2016-0314 att han inte har något att erinra under förutsättning att huset placeras på
tomten enligt ritning.
Ulrika och Mattias Nordgren (STURKÖ-BREDAVIK 20:24) framför i yttrande
2016-03-23 att de önskar att bostadshuset flyttas en meter åt väster samt att
garaget placeras så att deras utsikt påverkas så lite som möjligt.
Skäl till beslut
De sökande har efter inkommet yttrande reviderat nybyggnadskartan. Garaget
flyttades cirka 6 meter åt väster och huvudbyggnaden ca 1 meter åt norr.
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§ 86
Sturkö- Bredavik 20:25, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
Den föreslagna byggnationen kompletterar den befintliga bebyggelsestrukturen
på ett lämpligt sätt. Tillfart kan anordnas mot Havsvägen och vatten och avlopp
bedöms vara möjligt att lösa via anslutning till det kommunala ledningsnätet.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 2 kap.
4-5 § PBL och 8 kap. 9 §, varför bygglov kan beviljas.
Den föreslagna lokaliseringen av enbostadshus bedöms vara lämplig utifrån de
krav som ställs i Plan- och bygglagen 2 kap om att byggnader ska 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.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat
ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Efter samråd med Er kontrollansvarig kontaktar Ni lämpligen
byggnadsinspektör om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Faktura för avgiften skickas separat.
_____
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§ 87
Övrigt.
Björn Nurhadi (SD) meddelar att han, angående ärendet Protokollsekreteraren
9 som ska behandlas i arbetsutskottet, har begärt att det ska lyftas till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden och därefter kommunstyrelsen på grund av
dess principiella karaktär.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den
9 juni 2016
§ 88

Informationer och föredragningar

§ 89

Beslut fattade av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 90

Beslut fattade av miljö- och samhällbyggnadsnämndens tjänstemän

§ 91

Anmälningsärenden

§ 92

Kurser och konferenser

§ 93

Karlskrona 5:53 m.fl. Krutviken - granskning

§ 94

Karlskrona 2:1 och 4:3, Kilströmskaj, granskning

§ 95

Torstäva 13:9 m.fl. Detaljplan beslut om samråd.

§ 96

Bonde 8, Ändring av stadsplan för kvarteret Bonde i Karlskrona.

§ 97

Handlingsplan Miljöavdelningen i balans

§ 98

Sandhamn 14:1, Ansökan om dispens från sophämtning

§ 99

Torstäva 9:43, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

§ 100

Torstäva 9:43, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

§ 101

Aspö 31:1, Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

§ 102

Karlskrona 5:11, Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation och
tillhörande fackverksmast

§ 103

Möcklö 10:1, förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus

§ 104

Sturkö – Bredavik 20:14, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 105

Hasslö 1:152, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 106

Hästholmen 1:18, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 107

Kättilsmåla 1:14, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
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§ 108

Gullbernahult 23, Bygglov för ändring av skolbyggnad

§ 109

Övrigt

§ 110

Begäran från Karlskrona kommun att få tillbaka delegationen av tillsyn
enligt 9 och 10 kap miljöbalken för ABB (1080-151), Verköhamnen
(1080-177), Baltic port (1080-110), Handelshamnen (1080-178), SAAB
Kockums varv (1080-106) och Mältans Kraftvärmeverk (1080-195).
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, Ruthensparre
Torsdagen den 9 juni 2016 klockan 08.30 – 11.05
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Magnus Larsson (C)
Susanne Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M) Jäv § 88 punkt 3,
§ 95
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (L)
Björn Gustavsson (MP)

Ledamöter

Övriga

Ersättare

Jeanette Pettersson (S)
Mats Ekberg (S) § 95

Närvarande ersättare

Mats Ekberg (S) §§ 88-94, 96-110
Eva Öhman (S)
Eva Röder (L)
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Bygglovchef
Miljöchef
Planarkitekt
Planarkitekt

Hans Juhlin
Kristina Stark
Magnus Lindoffsson
Sandra Högberg
Anna-Alexandra Lidenstjärna

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Thomas Nilsson (M)

Justerade paragrafer

§§ 88 - 110
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Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Magnus Larsson

Justerare

______________________________
Thomas Nilsson

Protokolljusteringen av § 110 har anslagits på kommunens anslagstavla
den 9 juni 2016 intygar

______________________________

Protokolljusteringen av §§ 88 – 109 har anslagits på kommunens anslagstavla
den juni 2016 intygar

______________________________
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§ 88
Informationer och föredragningar.
1. Karlskrona 5:53 m.fl. Krutviken- granskning, föredras av
planarkitekt Sandra Högberg
2. Karlskrona 2:1 och 4:3 Kilströmskaj- granskning föredras av
planarkitekt Sandra Högberg
3. Torstäva 13:9 m.fl. Detaljplan beslut om samråd föredras av
planarkitekt Anna- Alexandra Lidenstjärna
4. Bonde 8, Ändring av stadsplan för kvarteret Bonde i Karlskrona
5. Handlingsplan- miljöavdelningen i balans föredras av miljöchef
Magnus Lindoffsson
6. Begäran från Karlskrona kommun att få tillbaka delegationen av
tillsyn enligt 9 och 10 kap miljöbalken för ABB (1080-151),
Verköhamnen (1080-177), Baltic port (1080-110), Handelshamnen
(1080-178), SAAB Kockums varv (1080-106) och Mältans
Kraftvärmeverk (1080-195) föredras av
miljöchef Magnus Lindoffsson
__________
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§ 89
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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§ 90
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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§ 91
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160321
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om
rättelseföreläggande enligt plan- och bygglagen, fastigheten Furen 3 i
Karlskrona kommun.
2. Kommunstyrelsens beslut 160412
§ 124 yttrande över detaljplaner från Emmaboda kommun. Detaljplaner för
Vråken 1 m.fl., Emmaboda 1:12 samt Klättorp och Södra Kyrkeby.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160429
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut i fråga om
startbesked. fastigheten Stumholmen 2:20 i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160426
Ansökan om tillstånd från landsskapsbildsskyddet (19NVL) för rivning av
byggnad samt uppförande av ny byggnad på fastigheten Utlängan 1:3 i
Karlskrona kommun.
5. Kommunstyrelsens beslut 160412
§ 132 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
6. Kommunstyrelsens beslut 160412
§ 140 Karlskrona Årets stadskärna 2018.
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160428
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut angående
buller från trafik på Östra Strandgatan i Karlskrona kommun.
8. Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Dom 160502
Mål nr P 1682- 16.
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§ 91 forts
Anmälningsärenden
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160425
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens föreläggande om
att ta bort staket på fastigheten Aspö 6:113 mot 6:13>3 i Karlskrona
kommun.
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160502
Strandskyddsdispens för uppförande av en transformatorstation på
fastigheten Gnetteryd 1:20 i Karlskrona kommun.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160502
Strandskyddsdispens för nybyggnad av kompletteringsbyggnad på
fastigheten Skillingsmåla 1:35 i Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160429
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om
startbesked, fastigheten Trasten 4 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160429
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut avseende
helikopterflygning, fastigheten Aspö 37:2 i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160503
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om för
avloppsstation, fastigheten Strågeryd 1:70 i Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160502
Tillstånd till Byggnation av trappa på Stortorget i Karlskrona, Blekinge län.
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 160509
Strandskyddsdispens för nybyggnad av avfallsstation på fastigheten
Senoren 6:9 i Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160509
Strandskyddsdispens för nybyggnad av en kompletteringsbyggnad på
fastigheten Skällö 1:5 i Karlskrona kommun.
18. Sveriges kommuner och landsting, 160429
Cirkulär 16:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016.
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§ 91 forts
Anmälningsärenden
19. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160509
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om förbud
mot att släppa ut avloppsvatten från fastigheten Strömsberg 1:59
i Karlskrona kommun.
20. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160512
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om
föreläggande enligt miljöbalken, fastigheten Lampan 2 i Karlskrona
kommun.
21. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160513
Strandskyddsdispens för uppförande av två komplementbyggnader på
fastigheten Verstorp 3:22 i Karlskrona kommun.
22. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160513
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om
positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på
fastigheten 2:25 i Karlskrona kommun.
23. Kommunfullmäktiges beslut 160428
§ 128 Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget.
24. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160513
Överklagande av kommunens beslut enligt miljöbalken om avgift för
handläggning av ärende angående avsaknad av dricksvatten på
fastigheten Västra Rödeby.
25. Kommunfullmäktiges beslut 160428
§ 105 Svar på medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas
resultat av Hattholmens framtida användning.
26. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 160518
Beslut att återkalla delegerad operativ miljöskyddstillsyn enligt 9 och 10
kap miljöbalken.
27. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 160516
Beslut om avskrivning av ärende efter återkallelse av överklagande.
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§ 91 forts
Anmälningsärenden
28. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 160513
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens föreläggande
enligt miljöbalken, fastigheten Aspö 1:36 i Karlskrona kommun.
29. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 160516
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut enligt
miljöbalken om avgift för prövning av ansökan om tillstånd för
avloppsanläggning på fastigheten Långemåla 1:34 i Karlskrona kommun.
30. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 160513
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut avseende
föreläggande om försiktighetsmått för skjutbaneverksamhet på fastigheten
Häljarum 2:30, 4:10 och 4:16 i Karlskrona kommun.
31. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 160428
Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut angående
buller från trafik på Östra Strandgatan i Karlskrona kommun.
32. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 160520
Ändring av detaljplan för lasarettet, Karlskrona kommun.
33. Kommunfullmäktiges beslut 160428
§ 131Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

11

Sammanträdesdatum

9 juni 2016

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 92
Kurser och konferenser
Inga anmälningar.
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Svensk Bostadsutveckling AB
Handläggare
Akten

PLAN.2015.4821

§ 93
Karlskrona 5:53 m.fl. Krutviken - granskning
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att låta förslag till detaljplan KARLSKRONA 5:53 m.fl. , Krutviken, bli
föremål för granskning, samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Ärendet
Detaljplanen för Karlskrona 5:53 m.fl., Krutviken har varit på samråd mellan
den 24 mars - 21 april 2016. Planområdet ligger på Vämö, söder om den
sydvästra entrén till Wämöparken. Fastigheten gränsar i norr och i väster till
Hästövägen och i söder till Vämöviken. Karlskrona 5:53 är idag obebyggt men
området har tidigare varit bebyggd med Krutvikens gästgivaregård vilket revs
år 2010. Planområdet är ca 6 500 kvm stort och marken är privatägd samt ägs
av Karlskrona kommun.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostäder, centrum och
förskola/ skola i ett flerbostadshus i 3-4 våningar med god gestaltning anpassat
till Wämöparken. Förslaget omfattar ca 50 lägenheter, studentlägenheter och
smålägenheter. Planen syfte är även att planlägga en befintlig parkering.
Bostäderna planeras att uppföras helt i trä.
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 från 2010.
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§ 93 forts
Karlskrona 5:53 m.fl. Krutviken- granskning
I arbetet med detaljplanen har ett antal utredningar tagits fram så som
bullerutredning, riskanalys, partikelberäkning, översiktlig miljöteknisk
markundersökning samt PM om geoteknik. Utifrån inkomna synpunkter under
samrådet så har bullerutredningen vidareutvecklats med planerad påfart till
Infartsleden. Utredningen om markföroreningar har även vidareutvecklats.
Detaljplanen har sedan samrådet ändrats på nedanstående punkter:
-

Planhandlingarna har kompletterats med en riskbedömning och förslag till
mätbara åtgärdsmål kopplat till markföroreningar. Bullerutredningen har
kompletterats med hur planerad påfart till Infartsleden påverkar
planområdet.

-

Fastigheten Karlskrona 5:53 har utökas något i norr, öster och väster
vilket ger en större förskolegård.

-

Plankartan har kompletterats med följande planbestämmelser:
 Bebyggelsen ska utformas med träfasad
 Tekniska anläggningar ska översvämningsskyddas
 Villkor för bygglov kopplat till markföroreningar
 Villkor för bygglov kopplat till bullerdämpade åtgärder

- Redaktionella justeringar.
__________
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Svensk Bostadsutveckling AB
Handläggare
Akten

PLAN.1675/15

§ 94
Karlskrona 2:1 och 4:3, Kilströmskaj, granskning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att beslut i ärendet delegeras till ett extra arbetsutskott, förstärkt med
representanter för samtliga partier i nämnden.
Reservation
Björn Gustavsson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Ordförande Magnus Larsson (C) yrkar att beslutet delegeras till ett extra
arbetsutskott förstärkt med representanter för samtliga partier i
nämnden.
Carl-Göran Svensson (M), Tommy Olsson (KD) och
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till Magnus Larssons (C) yrkande.
Björn Gustavsson (MP) yrkar att ärendet tas upp på ett extra
nämndsammanträde.
Proposition och beslut
Ordförande Magnus Larsson (C) ställer proposition på om beslutet i
ärendet ska delegeras till ett extra arbetsutskott, förstärkt med
representanter för samtliga partier i nämnden eller om ärendet ska
avgöras på ett extra nämndsammanträde.
Ordförande Magnus Larsson (C) finner att beslutet i ärendet ska
delegeras till ett extra arbetsutskott förstärkt med representanter för
samtliga partier i nämnden.
__________
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PLAN.2015.4352

§ 95
Torstäva 13:9 m.fl. Detaljplan beslut om samråd.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att låta förslag till detaljplan för del av TORSTÄVA 13:9 m.fl., Trummenäs,
bli föremål för samråd, samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Jäv
Carl-Göran Svensson (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2016 § 27
att inleda planläggningsarbete för del av Torstäva 13:9 m.fl., Trummenäs.
Planområdet är ca 12 ha och belägna vid Trummenäs entré samt vid
Albatrossvägen. Den stora delen av området ligger väster om
Trummenäsvägen samt sträcker sig både norr och söder om väg 738,
Gängletorpsvägen. Den mindre delen av planområdet är belägen vid
Albatrossvägen.
Planens syfte är att pröva markens lämplighet för skola, bostäder och
centrumenhet, på Torstäva 13:9 m.fl., för att möta den ökade efterfrågan på
förskoleplatser, boende och service på Trummenäs.
För att detaljplanen ska ha en lång livslängd, kunna följa marknadens
efterfrågan och konjunkturförändringar ska detaljplanen vara flexibel och
möjliggöra för flera användningar och utformningar. Detaljplanen ska även
värna om de höga naturvärdena inom planområdet. Naturvärdena ska
bevaras, vårdas och samverka med den nya exploateringen för att skapa ett
mervärde för boende, brukare, flora och fauna.
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§ 95 forts
Torstäva 13:9 m.fl. Detaljplan beslut om samråd.
Torstäva behandlas inte i Översiktsplan 2030 då det finns en fördjupad
översiktsplan (FÖP) för området, fördjupad översiktsplan för
Trummenäsområdet, från 2006.
I den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet föreslås att:
1. ny bostadsbebyggelse ska tillkomma i anslutning till befintlig,
2. ny bostadsbebyggelse ska anpassas till befintlig,
3. befintlig bostadsbebyggelse inom områden som planlagts för fritidshus ska
anpassas för permanentboende och få större byggrätt. Gällande bebyggelse
för service framhålls vikten av att mark avsätts för förskola/skola samt för
centrumfunktioner.
Detaljplan går väl i linje med ovan nämnda riktlinjer då den möjliggör för
service i form av förskola och centrumfunktioner samt ansluter till befintlig
bostadsbebyggelse.
De stora frågorna inom planområdet är bevarande av naturvärden, buller, och
dagvatten.
__________
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Handläggare
Akten

PLAN.2016.2238.214

§ 96
Bonde 8. Ändring av stadsplan för kvarteret Bonde i Karlskrona
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ärendet delegeras till ett förstärkt arbetsutskott den 30 juni 2016.
Yrkande
Ordförande Magnus Larsson (C) yrkar att ärendet delegeras till ett
förstärkt arbetsutskott den 30 juni 2016.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförande
Magnus Larssons (C) yrkande.
__________
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Handläggare
Akten

MALM.2015.4781

§ 97
Handlingsplan Miljöavdelningen i balans
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna handlingsplan Miljöavdelningen i balans, som miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens inriktning för 2017 och 2018,
för att få miljöavdelningens verksamhet i balans.

Ärendet
När miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade om miljöavdelningens
verksamhetsplan för 2016, fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att miljöavdelningen skulle komma i balans.
Upprättad handlingsplan är förvaltningens förslag. Handlingsplanen tar upp
miljöavdelningens verksamhet exklusive de delar som rör en effektivare
samhällsbyggnadsprocess.
__________
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RENH.2016.1516.452

§ 98
Sandhamn 14:1. Ansökan om dispens från sophämtning
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Sandhamn 14:1, vilket innebär att
sökandens brännbara hushållssopor skall hämtas genom kommunens
försorg.

Ärendet
Ägarna till fastigheten Sandhamn 14:1 har den 27 april 2016 inkommit med en
ansökan om dispens från sophämtning på ovan nämnda fastighet. Fastigheten
nyttjas som fritidsbostad. I sin ansökan skriver fastighetsägaren att huset
används regelbundet två gånger i veckan. Uppkomna sopor på fastigheten
transporterar fastighetsägaren till sin permanentbostad i Växjö.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
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 8.8.1 som lyder:
Fastigheten nyttjas ej som permanent- eller fritidsbostad, men hålls i beboeligt
skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Tillfällig vistelse under dagtid
samt enstaka övernattning i samband med tillsyn av fastigheten är tillåtet.
Ansökan prövas även enligt Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona
kommun § 8, punkt 8.8.2 som lyder: Fastighetsinnehavare som själv kan ta
hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors
hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden om det
finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för
transport, bortskaffande och återvinning.
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§ 98 forts
Sandhamn 14:1. Ansökan om dispens från sophämtning
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är
att på grund av att fastigheten nyttjas regelbundet behöver fastighetsägaren
sophämtningsabonnemang sommartid, att sökanden inte visat att det föreligger
några giltiga särskilda skäl för dispens
__________
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Sökanden och fastighetsägare
BYGG.2015.5112.220
TeliaSonera Skanova Access AB
Torsnäs Vägars Samfällighetsförening
E.ON
Post- och inrikes tidningar
Handläggare
Akten
§ 99
Torstäva 9:43, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i två
våningar, samt ett tillhörande garage till den föreslagna platsen enligt 9 kap.
17 § plan- och bygglagen, med hänvisning till att bygglov för de föreslagna
nybyggnaderna kan påräknas med tillhörande villkor och upplysningar med
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 506 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 i Torstäva där detaljplan saknas.
På fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på ca 1 200 m2.
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. 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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§ 99 forts
Torstäva 9:43, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage
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.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 9 maj 2016 kunde det konstateras att marken utgörs
av en plan och öppen ängsmark. Tillfartsväg finns anordnad via Njords väg och
Sigyns väg. Fastighetsmönstret är homogent norr om den aktuella platsen, ett
fåtal bebyggda fastigheter är betydligt större och förekommer i väst och i öst. I
söder angränsar ett större sammanhängande ängsområde som sträcker sig
mot Torstävaviken. Omkringliggande bebyggelse är främst enbostadshus med
ett våningsplan med eller utan inredd vind.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för
totalförsvarets sjöövningsområde.
Fördjupad översiktsplan för Trummenäs
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Trummenäs, antagen 2006, är ett
bebyggelseutvecklingsområde utpekat i direkt anslutning till den aktuella
platsen. Området längs Torsnäsvägen föreslås att utvecklas med
ca 20 bostäder.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Totalt har fem yttranden inkommit.
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§ 99 forts
Torstäva 9:43, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage
TeliaSonera Skanova Access AB (2016-04-12) framför att de inte har något att
erinra.
Torsnäs Vägars Samfällighetsförening (2016-04-21) framför nedanstående
kommentarer:
 En utökning av bebyggelsen, enligt förslagen med 2 st. nya fastigheter,
åretruntboende, stämmer till vissa delar med den fördjupade
översiktsplanen som antagits tidigare.
 I våra tidigare kommentarer, 2010-12-19, betonar vi vikten av att se till
helheten avseende trafikbelastningen av Torsnäsvägen och i detta fall
Njords väg.
 Det presenterade förslagen innebär en ökning av trafiken på Njords väg
med 100 %. Njords väg är idag en belagd väg med bredden 2,0 m. Det
saknas mötesplatser.
 Idag klarar inte bef. väg tunga godstransporter såsom husdelar o dyligt.
Med ovanstående som grund, kräver Torsnäs Vägars Samfällighetsförening,


Att en förutsättning för bygglov skall vara, att Njords väg iordningsställs
enligt nedan innan husbyggnadsarbetena påbörjas.
o Breddas till vägföreningens standard, 3,0 m
o Anlägga en mötesplats
o Anordna vägdiken med avrinning till dike utefter Torsnäsvägen

Kostnaden för ovanstående åtgärder skall belasta exploatören.
Vid handläggningen av detta ärende vill vi påminna om pågående
detaljplaneprocesser avseende exploatering av Torsnäs-området.
Fastighetsägare till TORSTÄVA 9:50 (2016-04-25) framför följande:
Ytterligare utökning av en fastighet, åretruntboende på Sigyns väg, nu totalt
5 st. För närvarande pågår detaljplanearbete för två områden inom Torsnäs
och därför borde också detta område ingå i denna detaljplanering. Detta har ju
stor betydelse för den befintliga Torsnäsvägen då trafiken kommer att öka
markant.
Föreslagen byggnad i två plan med putsad fasad samt planerad tomtstorlek
strider mot intentionerna från fördjupad översiktsplan och smälter inte in i den
natursköna miljön.
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§ 99 forts
Torstäva 9:43, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage
När vi uppförde vår byggnad var det endast enplanshus som gällde enligt
markägaren för att vi inte skulle skymma utsikten för andra fastigheter. Sämre
utsikt medför minskat värde på vår fastighet. Vid försäljning av fler fastigheter
skulle Sigyns väg beläggas och Njords väg förbättras, vilket exploatören skulle
bekosta.
Fastighetsägare till TORSTÄVA 8:6 (2016-04-28) framför följande:
Ytterligare en utökning av en fastighet, åretruntboende på Sigyns väg, nu totalt
5 st. För närvarande pågår detaljplanearbete för två områden inom Torsnäs
och det vore bra om även detta område ingick i detta detaljplanearbete. Detta
har ju stor betydelse för den befintliga Torsnäsvägen då trafiken kommer att
öka markant.
Föreslagen byggnad i två plan med putsad fasad samt planerad tomtstorlek
strider mot intentionerna från fördjupad översiktsplan och smälter inte in i den
natursköna miljön.
E.ON framför (2016-04-28) att de inte har några ledningar inom området för
nybyggnationen och har därmed inget att erinra.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
Skäl till beslut
Riksintresset för högexploaterad kust samt riksintresse för totalförsvarets
sjöövningsområde bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder. Platsen
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen.
Lokaliseringen av enbostadshus är förenlig med fördjupningen av översiktsplan
för Trummenäs Karlskrona kommun, antagen 2006. Anslutning kan göras till
det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och den föreslagna
bebyggelsen och tomtavstyckning innebär en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur. Den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med
avseende på landskapsbilden och lämplig tillfart bedöms kunna anordnas.
Det aktuella området ingår inte i en detaljplaneprocess, då ansökan om
planbesked avslogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med anledning
av ett ökat behov att utreda och undersöka området mer noggrant. Området
behöver ses över och analyseras utifrån ett större sammanhang med en
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§ 99 forts
Torstäva 9:43, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage
fördjupad översiktsplan. Området är lämpligt för bebyggelse och då en
fördjupad översiktsplan har en utökad tidplan bedöms inte tillskott av tomter
med enbostadshus utgöra ett hinder för framtida planering i översiktsplan och
eller i detaljplan på platsen. Åtgärderna medför ur en allmän synpunkt god
hushållning av mark.
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 §.
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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Sökanden och fastighetsägare
BYGG.2015.5111.220
TeliaSonera Skanova Access AB
Torsnäs Vägars Samfällighetsförening
E.ON
Kontrollansvarig
Post- och inrikes tidningar
Handläggare
Akten
§ 100
Torstäva 9:43, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage med stöd
av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen,
2. att kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag, samt
3. att avgiften för bygglovet är 37 744 kr (i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar samt
ett garage på fastigheten TORSTÄVA 9:43.
Enbostadshusets byggnadsarea är 94 m2 och bruttoarean är 178 m2.
Garagets byggnadsarea är 53,8 m2. Den aktuella platsen är belägen i direkt
anslutning till sammanhållen bebyggelse. Vid prövning av bygglov på fastighet
som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser ska 9 kap. 31 §
Plan- och bygglagen tillämpas. Detta innebär bl.a. att 2 kapitlets bestämmelser
om prövning av lokalisering ska ske.
Förutsättningar
Vid besök på platsen den 9 maj 2016 kunde det konstateras att marken utgörs
av en plan och öppen ängsmark. Tillfartsväg finns anordnad via Njords väg och
Sigyns väg. Fastighetsmönstret är homogent norr om den aktuella platsen, ett
fåtal bebyggda fastigheter är betydligt större och förekommer i väst och i öst. I
söder angränsar ett större sammanhängande ängsområde som sträcker sig
mot Torstävaviken. Omkringliggande bebyggelse är främst enbostadshus med
ett våningsplan med eller utan inredd vind.
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§ 100 forts
Torstäva 9:43, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Platsen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för
totalförsvarets sjöövningsområde.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Trummenäs, antagen 2006, är ett
bebyggelseutvecklingsområde utpekat i direkt anslutning till ansökt lokalisering
av ett enbostadshus. Området längs Torsnäsvägen föreslås att utvecklas med
ca 20 bostäder.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet, samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Totalt har fem yttranden inkommit.
TeliaSonera Skanova Access AB (2016-04-12) framför att de inte har något att
erinra.
Torsnäs Vägars Samfällighetsförening (2016-04-21) framför nedanstående
kommentarer:
 En utökning av bebyggelsen, enligt förslagen med 2 st. nya fastigheter,
åretruntboende, stämmer till vissa delar med den fördjupade
översiktsplanen som antagits tidigare.
 I våra tidigare kommentarer, 2010-12-19, betonar vi vikten av att se till
helheten avseende trafikbelastningen av Torsnäsvägen och i detta fall
Njords väg.
 Det presenterade förslagen innebär en ökning av trafiken på Njords väg
med 100 %. Njords väg är idag en belagd väg med bredden 2,0 m. Det
saknas mötesplatser.
 Idag klarar inte bef. väg tunga godstransporter såsom husdelar o dyligt.
Med ovanstående som grund, kräver Torsnäs Vägars Samfällighetsförening:
 Att en förutsättning för bygglov skall vara, att Njords väg iordningsställs
enligt nedan innan husbyggnadsarbetena påbörjas.
o Breddas till vägföreningens standard, 3,0 m
o Anlägga en mötesplats
o Anordna vägdiken med avrinning till dike utefter Torsnäsvägen
Kostnaden för ovanstående åtgärder skall belasta exploatören.
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§ 100 forts
Torstäva 9:43, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Vid handläggningen av detta ärende vill vi påminna om pågående
detaljplaneprocesser avseende exploatering av Torsnäs-området.
Fastighetsägare till TORSTÄVA 9:50 (2016-04-25) framför följande:
Ytterligare utökning av en fastighet, åretruntboende på Sigyns väg, nu totalt
5 st. För närvarande pågår detaljplanearbete för två områden inom Torsnäs
och därför borde också detta område ingå i denna detaljplanering. Detta har ju
stor betydelse för den befintliga Torsnäsvägen då trafiken kommer att öka
markant.
Föreslagen byggnad i två plan med putsad fasad samt planerad tomtstorlek
strider mot intentionerna från fördjupad översiktsplan och smälter inte in i den
natursköna miljön.
När vi uppförde vår byggnad var det endast enplanshus som gällde enligt
markägaren för att vi inte skulle skymma utsikten för andra fastigheter. Sämre
utsikt medför minskat värde på vår fastighet. Vid försäljning av fler fastigheter
skulle Sigyns väg beläggas och Njords väg förbättras, vilket exploatören skulle
bekosta.
Fastighetsägare till TORSTÄVA 8:6 (2016-04-28) framför följande:
Ytterligare en utökning av en fastighet, åretruntboende på Sigyns väg, nu totalt
5 st. För närvarande pågår detaljplanearbete för två områden inom Torsnäs
och det vore bra om även detta område ingick i detta detaljplanearbete. Detta
har ju stor betydelse för den befintliga Torsnäsvägen då trafiken kommer att
öka markant.
Föreslagen byggnad i två plan med putsad fasad samt planerad tomtstorlek
strider mot intentionerna från fördjupad översiktsplan och smälter inte in i den
natursköna miljön.
E.ON framför (2016-04-28) att de inte har några ledningar inom området för
nybyggnationen och har därmed inget att erinra.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
Skäl till beslut
Den föreslagna lokaliseringen för enbostadshus och garage bedöms vara
lämplig utifrån de krav som ställs i Plan- och bygglagen 2 kap, om att
byggnader ska placeras på ett sätt som är lämpligt bl.a. med hänsyn till
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§ 100 forts
Torstäva 9:43, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan. Ett nytt enbostadshus kan placeras på fastigheten i linje
med omgivande bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara
lämplig avseende storlek och användning.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden. Riksintresset för
högexploaterad kust samt riksintresse för totalförsvarets sjöövningsområde
bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder. Tillfartsväg finns idag redan
anordnad och vatten och avlopp bedöms vara möjligt att lösa via en anslutning
till det kommunala ledningsnätet. Den föreslagna bebyggelsen innebär en
naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur och en framtida
avstyckning av fastigheten bedöms vara möjlig och lämplig.
Lokaliseringen av enbostadshus är förenlig med fördjupningen av översiktsplan
för Trummenäs Karlskrona kommun, antagen 2006. Det aktuella området ingår
inte i en detaljplaneprocess då ansökan om planbesked avslogs av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med anledning av ett ökat behov att utreda och
undersöka området mer noggrant. Området behöver ses över och analyseras
utifrån ett större sammanhang med en ny fördjupad översiktsplan. Området är
lämpligt för bebyggelse och då en fördjupad översiktsplan har en utökad
tidplan bedöms inte tillskott av tomter med enbostadshus utgöra ett hinder för
framtida planering i översiktsplan och eller i detaljplan på platsen. Åtgärderna
medför ur en allmän synpunkt god hushållning av mark.
Åtgärden uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 2 kap.
4-5 § PBL och 8 kap. 9 §, varför bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat
ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Efter samråd med kontrollansvarig kontaktas lämpligen en byggnadsinspektör
om när och hur samrådsmöte kan hållas.
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.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
En förutsättning för slutbesked är att enbostadshuset är anslutet till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Faktura för avgiften skickas separat.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG.2016.720.220

§ 101
Aspö 31:1, Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, med
hänvisning till att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas
med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 506 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus med ett
våningsplan, i ett område på nordöstra Aspö där detaljplan saknas. På
fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på ca 1 200 m2.
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. 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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§ 101 forts
Aspö 31:1, Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar:
Vid besök på platsen den 29 mars 2016 kunde det konstateras att marken är
flack och ingår i ett skogsområde i anslutning till befintlig bebyggelse.
Tillfartsväg är tänkt att lösas via ny väg från sydväst.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet, samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Totalt har tre yttranden inkommit.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
Trafikverket har i yttrande (2016-04-19) framfört att de inte har något att erinra
mot förhandsbeskedet, under förutsättning att den befintliga anslutningen till
väg 708 används.
I yttrande från E.ON (2016-04-18) framgår att det finns en
lågspänningsluftledning inom tänkt fastighet. En sådan ledning är underkastad
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, vilket bland annat innebär att den
får vara framdragen över eller invid en byggnad, under förutsättning att den
endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster etc. För arbete under
och bredvid kraftledningar måste Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter iakttas. Eventuella flyttningar eller ändringar
av E.ON:s anläggningar bekostas av exploatören.
Skanova framför i yttrande (2016-04-11) att flyttningar eller andra åtgärder som
krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas
av exploatören/fastighetsägaren. För övrigt har Skanova inget att erinra mot
förhandsbeskedet.
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§ 101 forts
Aspö 31:1, Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Skäl till beslut
Den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med avseende på
landskapsbilden och den föreslagna bebyggelsen, och tomtavstyckning
innebär en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. Platsen
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet och tillfart bedöms kunna anordnas.
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 §.
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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Sammanträdesprotokoll

BYGG.2016.452.220

§ 102
Karlskrona 5:11, Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation och
tillhörande fackverksmast
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en ny brandstation och
tillhörande mast till den föreslagna platsen, enligt 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till att bygglov för den föreslagna nybyggnaden
kan påräknas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap.
31 b § Plan- och bygglagen, då avvikelsen bedöms som liten och är förenlig
med gällande detaljplans syfte, samt nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, samt
2.

att avgiften för förhandsbeskedet är 9 569 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ny brandstation med
tillhörande fackverksmast på Oskarsvärn. Brandstationen avses uppföras i
två våningar och dess byggnadsarea är ca 3 000 m2. Masten kommer att bli
34 meter hög från markens medelnivå.
Området är ca 2,5 hektar stort och beläget mellan Oskarsvärnsvägen och
Sunna kanal, öster om Österleden. Fastigheten omfattas av en detaljplan som
medger garage-, motorservice och upplagsändamål.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked för lokalisering av brandstation på fastigheten enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 43 den 13 februari 2014.
Bakgrund
Den nuvarande brandstationen är belägen på Pottholmen och sedan den
byggdes har den demografiska tyngdpunkten förskjutits norrut. Det innebär att
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§ 102 forts
Karlskrona 5:11, Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation och
tillhörande fackverksmast
insatstiden har förlängts till en större del av befolkningen i kommunen. I
kommunens översiktsplaner från 2002 och 2010 föreslås Pottholmen få en
inriktning mot bostadsändamål, kontor och handel samt kollektivtrafik. Det
sammantaget medför att en ny lokalisering av brandstationen är aktuell.
I samband med arbetet med Karlskrona kommuns översiktsplan i början av
2000-talet togs en brandstationsutredning fram, den 4 oktober 2001,
i samarbete mellan kommunen och Räddningstjänsten Östra Blekinge. Enligt
brandstationsutredningen var den mest optimala placeringen av en
brandstation i höjd med Vedebykrysset längs Österleden, för att få en så kort
insatstid som möjligt till störst antal människor. I utredningen undersöktes nio
alternativa platser för en ny brandstationsplacering och den nu aktuella
lokaliseringen på Oskarsvärn visade sig vara rankad tvåa som mest lämpad
plats för ny brandstation.
Prövningsgrund
Vid prövning av bygglov på fastighet som omfattas av detaljplan ska 9 kap.
17 § Plan- och bygglagen tillämpas, om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska
därmed ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen eller ej.
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. Företräde ska ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bl.a. att det ska prövas om
marken är av en sådan karaktär att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till möjligheterna att ordna
trafik och annan samhällsservice.
Enligt 2 kap. 6 § PBL 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 kap 3 Miljöbalken om skydd av
riksintressen.
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Karlskrona 5:11, Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation och
tillhörande fackverksmast
Förutsättningar
Platsens förutsättningar:
Området är beläget mellan Oskarsvärnsvägen och Sunna Kanal, öster om
Österleden och nyttjas av drift- och serviceförvaltningens gata- och
parkavdelning med garage, verkstad och tillhörande kontor. Området är
specifikt utpekat i Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun som lämplig för
nybyggnad av brandstation.
Gällande detaljplan 365/1975 medger garage-, motorservice och
upplagsändamål för aktuell fastighet. Högsta tillåtna byggnadshöjd är
7,2 meter.
Tillfartsväg finns anordnad via Oskarsvärnsvägen
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Totalförsvarets stoppområde
för höga objekt, influensområde för luftrum och influensområde för väderradar.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning finns idag via anslutning till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Ansökan har remitterats till sakägare och direkt berörda, ansökan har även
kungjorts i lokala tidningar. Totalt har två yttranden inkommit.
Räddningstjänsten Östra Blekinge (2016-04-26) framför att de inte har något
att erinra över ansökan om förhandsbesked.
Försvarsmakten (2016-05-13) framhåller behovet av att insatstider till
Marinbasen och den verksamhet som bedrivs inom Karlskronas örlogshamn
säkerställs vid en framtida flytt av brandstationen till Oskarsvärn.
Inom Karlskrona örlogshamn finns enheter med extremt stora värden för
Försvarsmakten, och för staten i övrigt finns även flera byggnader med
världsarvsklassning inom Marinbasens område, vilket förutsätter god
beredskap och rimliga insatstider för att säkerställa skyddet.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
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Karlskrona 5:11, Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation och
tillhörande fackverksmast
Skäl till beslut
Riksintresse för totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas av aktuella
åtgärder, då höga objekt högst får uppföras till en höjd av 45 meter inom
samlad bebyggelse. Masten uppnår 34 meter.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Åtgärderna medför ur en allmän synpunkt god hushållning
av mark och det finns goda förutsättningar att ordna lämpliga lösningar vad
gäller tillfartsvägar. Den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med
avseende på landskapsbilden. Anslutning kan göras till det kommunala vattenoch avloppsledningsnätet.
De aktuella åtgärderna, nybyggnad av brandstation samt tillhörande mast,
bedöms vara förenlig med gällande detaljplans syfte och översiktsplan 2030
Karlskrona kommun. Fastigheten används i dagsläget för garage- och
motorservice och kommer även med placering av en brandstation på
fastigheten att i huvudsak ha samma användning. Fastigheten uppfyller även
de krav på brandstationstomt som omnämns i brandstationsutredningen.
För att brandstationen ska kunna inrymma räddningstjänst och de tekniska
verktyg och hjälpmedel som verksamheten kräver, är det nödvändigt att
masten uppförs i direkt anslutning till brandstationen. Mastens höjd innebär en
avvikelse från gällande detaljplan då högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,2 meter.
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.
Åtgärderna bedöms vara förenliga med detaljplanens syfte och samtliga
byggnadsåtgärder ryms inom kvartersmark där garage-, motorservice och
upplagsändamål medges. Det är endast mastens höjd som innebär en
planavvikelse, och i förhållande till hur nödvändig mastens funktion är för
brandstationens vara eller icke vara bedöms således höjdavvikelsen vara liten.
Avvikelsen från detaljplanen bedöms därmed som godtagbar med stöd av
9 kap. 31 b § PBL.
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Karlskrona 5:11, Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation och
tillhörande fackverksmast
Åtgärden uppfyller därmed även kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL angående
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.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
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E.ON Elnät AB
Trafikverket
Post- och inrikes tidningar
Handläggare
Akten

BYGG.2015.4885.220

§ 103
Möcklö 10:1, förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av sex enbostadshus
med två våningar vardera till den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § planoch bygglagen, med hänvisning till att bygglov för de föreslagna
nybyggnaderna kan påräknas med tillhörande villkor och upplysningar med
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 506 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av sex enbostadshus med två
våningar i ett område på västra Möcklö där detaljplan saknas. På fastigheten
avses sex tomter styckas av med en storlek på ca 1 800 m2 vardera.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked, § 175 den 13 augusti 2015, för en tomtavstyckning med ett
enbostadshus, väster om, i direkt anslutning till den nu aktuella platsen.
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. 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
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Möcklö 10:1, förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus
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 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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 29 januari 2016 kunde det konstateras att platsen är
belägen i ett öppet jordbrukslandskap. Marken utgörs av åkermark med gräs
och direkt i väster angränsar en ås som sträcker sig i nord-sydlig riktning. I
väster, på åsens östra sluttning, har positivt förhandsbesked lämnats för ett
enbostadshus med en tomtstorlek på ca 4 000 m2. Norr om den aktuella
platsen förekommer luftburna kraftledningar som delar av jordbruksmarken i
två delar. Mot öst skiftar landskapets topografi.
Från väg 738, Sturkövägen, leder Sjöbergavägen respektive Sandviksvägen
fram till den befintliga bebyggelsestrukturen som ligger söder om den i
ansökan aktuella platsen. Tillfart till den tilltänkta avstyckningen bedöms kunna
anordnas.
Riksintressen och andra allmänna intressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets sjöövningsområde samt
riksintresse för högexploaterad kust och skärgård.
Platsen ingår i ett större sammanhängande område som är utpekat i en
bevarandeplan för odlingslandskapet.
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Möcklö 10:1, förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet, samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Totalt har tre yttranden inkommit.
E.ON Elnät AB (2016-02-15) framför följande synpunkter:
Inom området för de planerade avstyckningarna samt nybyggnad av
enbostadshusen har E.ON Elnät en regionnätsluftledning 50 kV Lyckeåborg –
Jämjö, enligt upprättad karta.
För starkströmsanläggningar har Elsäkerhetsverket utfärdat starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1. Föreskrifterna reglerar bland annat
höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och
parkeringsplatser m.m. För att säkerställa att luftledningen uppfyller
starkströmsföreskrifternas krav på minsta avstånd mellan yttersta fasledare
och närmsta byggnadsdel, hemställer E.ON Elnät att närmsta byggnadsdel
ligger minst 10 meter från regionnätsledningen. Ej heller infarter eller väg får
anordnas närmare än 10 meter från yttersta faslinan eller korsa luftledningen.
Inom området får det inte heller byggas anläggning eller bedrivas verksamhet
som kan hindra bibehållandet av elektriska anläggningar, ej heller finnas
vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för
ledningen.
Med anledning av diskussionen kring magnetfälts eventuella hälsorisker vill
E.ON Elnät påtala myndigheternas försiktighetsprincip, som är avsedd att vara
ett underlag för beslutsfattare som i varje enskilt fall måste göra en
skälighetsbedömning där eventuella risker från magnetiska fält vägs mot
tekniska och ekonomiska förutsättningar.
Ur försiktighetsprincipen framgår bland annat följande: ”De forskningsresultat
som hittills presenterats ger inte underlag för och kan inte heller sägas
motivera några gränsvärden eller andra tvingande begränsningar för
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält” samt vidare ”Om åtgärder, som
generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt
från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya
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Möcklö 10:1, förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus
elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att
utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas.” Detta gäller
särskilt miljöer där människor återkommande kan förväntas vistas under längre
tid såsom exempelvis bostäder, skolor, daghem och arbetsplatser.
E.ON Elnät anser att kommunen bör beakta försiktighetsprincipen vid prövning
av förhandsbeskedet. Meddelat bygglov får inte i ett senare skede användas
som argument för att kräva flytt av ledning. Utdrag av Arbetarskyddsstyrelsens,
Boverkets m.fl. broschyr "En vägledning för beslutsfattare" samt även den
magnetfältsberäkning som togs fram 2014 finns upprättade.
För arbete invid och under kraftledningar gäller särskilda bestämmelser.
Säkerheten vid kraftledningar är mycket viktig. För att kunna bibehålla
ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras avkall på
el, person eller driftssäkerhet. Rent elsäkerhetsmässigt kan vi inte kontrollera
verksamhet under och strax bredvid ledningarna varav förhandsbesked ej bör
beviljas för de tomter som hamnar närmast luftledningen.
E.ON Elnät förutsätter att ovan restriktioner och föreskrifter efterlevs samt att
inte drabbas av några kostnader.
Trafikverket (2016-02-17) framför följande:
De planerade avstyckade fastigheterna ligger ca 250 meter från väg 738.
Trafikverket har inga synpunkter på byggnadernas placering i förhållande till
väg 738.
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.
Av ansökan framgår att de tilltänkta tomterna ska anslutas till befintlig enskild
väg som i sin tur ansluter till väg 738. Sökanden avser förstärka och bredda
den enskilda vägen i samband med byggnationen och därmed behöver en
ansökan om ändrad anslutning till väg 738 göras enligt väglagen § 39.
Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren. För beviljande av denna krävs
att anslutningen ges en trafiksäker utformning genom bl.a. goda
siktförhållande.
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Möcklö 10:1, förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus
Anslutningen får inte användas förrän den är godkänd och besiktigad, samt att
Trafikverket i yttrande endast informerar om hur fastighetsägaren går till väga
för att ansöka om anslutningstillstånd. De tar inte ställning till önskad
anslutning i detta skede.
Trafikverket har i övrigt inga synpunkter på ansökan.
Fastighetsägare till MÖCKLÖ 4:8 (2016-02-21) framför följande:
Att bebygga och samtidigt försämra möjligheterna till framtida livsmedelsproduktion på intilliggande delar av den mest värdefulla och välarronderade
åkermarken på hela Möcklö är inte förenligt med miljöbalkens intentioner.
Miljöbalkens 3 kap. uttrycker att ”mark- och vattenområden skall användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.”
Eftersom det finns gott om annan mark i området finns inga som helst motiv att
tillåta bebyggelse på den bästa åkermarken. Jag menar därför att ansökan inte
ska beviljas.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
Skäl till beslut
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.
Sex nya enbostadshus bedöms kunna placeras på de aktuella tomterna och de
föreslagna placeringarna bedöms vara godtagbara med avseende på
landskapsbilden. Tomtavstyckningarna innebär att utpekad jordbruksmark tas i
anspråk men då jordbruksmarken på det aktuella området inte odlas, och inte
kommer att odlas av fastighetsägaren, bedöms jordbruksmarken inte vara
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brukningsvärd enligt Miljöbalkens 3 kap. 4 §. Detta på grund av de geotekniska
förhållanden och markens förutsättningar att kunna brukas.
Ansökta bostadshus och tomtavstyckningar bedöms inte ha en sådan
avgörande negativ effekt på det resterande jordbrukslandskapet att
lokaliseringen bör nekas. Jordbruksmarken öster om aktuellt område ska
bevaras för att kunna brukas av fastighetsägaren, den marken kommer ej att
exploateras då den anses vara brukningsvärd.
Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och
de föreslagna tomtavstyckningarna med bebyggelse innebär en komplettering
av befintlig bebyggelsestruktur.
Lämplig tillfartsväg och in- och utfarter bedöms kunna anordnas under
förutsättning att tillfartsvägen - Sjöbergavägen, breddas och att anslutningen
mot väg 738 godkänns av Trafikverket innan bygglov kan medges. Den
föreslagna matargatan i nord-sydlig riktning kräver inte större bredd än vad
som rekommenderas för en enskild väg, ca 4-5 m.
E.ONs regionnätsluftledning med starkström bedöms inte påverkas av aktuella
åtgärder och inom skyddsavståndet placeras ingen bebyggelse eller tomtmark.
Tilltänkta avstyckningar bedöms inte heller innebära en påtaglig säkerhetseller strålningsrisk utifrån avstånd till vederbörande ledning.
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 §.
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 §.
En förutsättning för bygglov är att framförda riktlinjer, föreskrifter och
rekommendationer av E.ON och Trafikverket efterföljs.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
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Sökanden
TeliaSonera Skanova Access AB
E.ON Elnät Sverige AB
Post- och inrikes tidningar
Handläggare
Akten

BYGG.2015.471.220

§ 104
Sturkö – Bredavik 20:14, Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, med
hänvisning till att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas
med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 442 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i ett
våningsplan med inredd vind, i ett område på västra Sturkö där detaljplan
saknas. Fastigheten utgörs av fem skiften, den aktuella lokaliseringen är
belägen på det fjärde skiftet. Andra, tredje, fjärde och femte skiftet av
STURKÖ-BREDAVIK 20:14 avses utgöra en fastighet och det första skiftet en
annan fastighet.
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. Företräde ska ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bl.a. att det ska prövas om
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§ 104 forts
Sturkö – Bredavik 20:14, Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
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 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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 18 mars 2016 kunde det konstateras att den aktuella
marken ej är ianspråktagen. Topografin är relativt jämn, berg i dagen och
stenblock förekommer. Vegetationen utgörs främst av gräs, sly och björk.
Tillfartsväg finns via Båtsmansvägen mot den aktuella tomtplatsens västra
gräns. Fastighetsmönstret i området är varierande och bebyggelsen är
huvudsakligen av fritidshuskaraktär.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för naturvård, högexploaterad kust samt
riksintresse för totalförsvarets sjöövningsområde.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Totalt har två yttranden inkommit.
TeliaSonera Skanova Access AB framför (2016-04-12) att de inte har ledningar
inom området för förhandsbeskedet och har därmed inget att erinra.
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§ 104 forts
Sturkö – Bredavik 20:14, Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
E.ON Elnät Sverige AB (2016-04-27) har inga ledningar inom området för den
planerad nybyggnationen och har därmed inget att erinra över förhandsbeskedet. Då fastigheten har flera skiften och vid en eventuell fastighetsreglering så ska rättigheter för E.ONs anläggningar föras över till den nya
fastigheten.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
Skäl till beslut
Riksintresset för naturvård, högexploaterad kust samt riksintresse för
totalförsvarets sjöövningsområde bedöms inte påtagligt skadas av aktuella
åtgärder. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Den föreslagna bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av befintlig
bebyggelsestruktur. Ett nytt hus på den föreslagna placeringen bedöms vara
lämplig med avseende på landskapsbilden. Lämplig tillfart bedöms kunna
anordnas. Anslutning kan även göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet.
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 §.
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.2016.1579.220

§ 105
Hasslö 1:152, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, med
hänvisning till 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 8 506 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus i en
våning med inredd vind, i ett område på Hasslö där detaljplan saknas. På
fastigheten avses två tomter styckas av med en storlek på ca 1 400 - 1 600 m2
vardera, mark kommer även att regleras så till vida att ca 2 700 m2 tillförs
HASSLÖ 1:308
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. 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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§ 105 forts
Hasslö 1:152, 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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 2 maj 2016 kunde det konstateras att marken ej är
ianspråktagen och har en tät blandad vegetation över hela det aktuella
området. Främst förekommer sly och yngre träd i form av björk och ek. På
platsen förekommer luftburna ledningar. Området är flackt och avgränsas i norr
och söder av Micklavägen, i väst av Fiskaregårdsvägen och i öst av
fastigheten HASSLÖ 1:308. Fastighetsmönstret i området är varierande och
omkringliggande bebyggelse utgörs främst av enbostadshus i en våning med
eller utan inredd vind.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust och totalförsvarets
sjöövningsområde.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Totalt har två yttranden inkommit.
E.ON (2016-05-16) framför följande:
Inom och strax utanför den norra delen av fastigheten har E.ON Elnät en
luftledning för lågspänning, se upprättad karta.
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§ 105 forts
Hasslö 1:152, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Kraftledning enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1. 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).
Inom området får det inte heller byggas anläggning eller bedrivas verksamhet
som kan hindra bibehållandet av elektriska anläggningar, ej heller finnas
vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för
ledningen.
För information vill E.ON även nämna att om infart kommer att anordnas på
den sida där vår luftledning går så ska minsta höjd mellan infartsväg och
luftledning vara 4,5 meter. Infarter eller väg får ej anordnas närmare än
2 meter från närmsta stolpe.
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och
både Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter måste iakttas. Måste man av något skäl arbeta på gränsen till ovan
avstånd ska ledningsbevakning beställas via E.ONs kundsupport
020-22 24 24.
Under förutsättning att ovan nämnda avstånd och försiktighetsmått efterlevs,
samt att vår befintliga anläggning kan vara kvar i nuvarande läge, har E.ON
Elnät inget att erinra mot att nybyggnationen på fastigheten. Kostnader för
eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ON Elnäts anläggningar i
samband med bygglovets genomförande bekostas av exploatören.
Fastighetsägare till HASSLÖ 1:37 (2016-05-16) framför följande.
Förhandsbesked om bygglov överklagas av följande skäl:
1. Samma skäl till byggförbud borde råda för denna sida av Micklavägen som
den sidan där militären beslutat om byggförbud.
2. Fiskaregårdsvägen är hårt trafikerad och med höga hastigheter.
Hastighetsbegränsningen borde vara 30 km. Vägen är smal och krokig och
med dålig sikt vid utfarten från Micklavägen. Kommunen borde ta ett
helhetsgrepp om trafiksituationen och vi yrkar på väggupp utanför vår utfart.
Busstrafik och att det är skolväg torde tala för sig självt!
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§ 105 forts
Hasslö 1:152, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
3. Fastigheten 1:308 har varit en byggarbetsplats i många år. Där finns nu bl.a.
lanthandelsmuseum, gäststugan som byggdes visar sig nu vara för uthyrning.
Detta bidrar givetvis till att trafikeringen har ökat vi vill att det klargörs vad som
är enligt regler och lag. Därför att nästa gång ytterligare byggnation skall göras
kommer vi inte att ha rätt att yttra oss.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
Skäl till beslut
Riksintresset för högexploaterad kust och totalförsvarets sjöövningsområde
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
den föreslagna bebyggelsen och tomtavstyckning innebär en naturlig
komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. Två nya enbostadshus kan
placeras på de aktuella tomtavstyckningarna och de föreslagna placeringarna
bedöms vara lämpliga med avseende på landskapsbilden. Nivåskillnaderna
inom tomterna är inte betydande och lämplig tomtplats och tillfart bedöms
kunna anordnas.
Försvarsmakten har pekat ut specifika influensområden på olika platser i
landet, inom vilka militära skjutövningar och andra bullrande åtgärder
förekommer. Försvarsmakten har kartlagt vart risken för att beslutade riktlinjer
för bullernivåer kan tänkas överskridas och gjort bedömningen att inom
influensområden kan störningskänslig bebyggelse utgöra hinder för riksintresset för totalförsvaret. Det aktuella området i ansökan om förhandsbesked
ligger utanför det utpekade influensområdet för södra Tjurkö och Bollö skjutfält,
varför Försvarsmakten inte har bedömts vara berörda och riksintresset bedöms
inte skadas eller påverkas negativt.
Frågor gällande Fiskaregårdsvägen, dess hastighetsbegränsning och
hastighetsdämpande åtgärder, hanteras inte i denna ansökan om
förhandsbesked. För att uppföra väggupp eller andra farthinder bör detta
samrådas med Trafikverket, Fiskaregårdsvägens väghållare.
Samtliga grannar som har getts möjlighet att yttra sig i ansökan om
förhandsbesked kommer även att höras i ansökan om bygglov för nybyggnad
av enbostadshus.
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§ 105 forts
Hasslö 1:152, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
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.
En förutsättning för bygglov är att E.ONs ovan nämnda avstånd och
försiktighetsmått efterlevs.
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.2016.1553.220

§ 106
Hästholmen 1:18, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, med
hänvisning till att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas
med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 506 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus med två
våningsplan, i ett område på Hästholmen där detaljplan saknas. På fastigheten
avses en tomt styckas av med en storlek på ca 1 800 m2.
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. 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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§ 106 forts
Hästholmen 1:18, 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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 29 april 2016 kunde det konstateras att marken
utgörs av hällmark med berg i dagen och låg vegetation i form av gräs och sly.
Platsen avgräsas i norr och i väst av stenmurar. Tillfartsväg finns i anslutning
till den tilltänkta avstyckningen i öst och i väst. Platsen ligger i anslutning till
sammanhållen bebyggelse och omkringliggande bebyggelse utgörs främst av
enbostadshus och fritidshus som har en karaktär som är typisk för östra
skärgården. Fastighetsmönstret är brokigt och varierande.
Riksintresse och landskapsbildskydd
Platsen omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård,
högexploaterad kust, samt totalförsvarets sjöövningsområde. Platsen omfattas
även av landskapsbildskydd.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Yttranden
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Totalt har två yttranden inkommit.
E.ON (2016-04-27) framför att de inte har något att erinra. För information
nämner de att strax utanför fastigheten har E.ON en lågspänningsluftledning.
Skulle nybyggnation eller annan verksamhet vara inom 5 meter från ledningen
måste kontakt tas med E.ON för närmare utredning.
Fastighetsägare till HÄSTHOLMEN 1:80 (2016-05-17) framför att de inte har
något att erinra mot föreslagen byggnation mer än att anslutningen till den
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§ 106 forts
Hästholmen 1:18, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
gamla byvägen ska flyttas 10 meter norrut (se upprättad ritning). Redovisad
anslutning går över mark som de idag använder som parkering. De har talat
med sökanden om detta och han har inget att erinra.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
Skäl till beslut
Riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, högexploaterad kust samt
totalförsvarets sjöövningsområde bedöms inte påtagligt skadas av aktuella
åtgärder. Då området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och
landskapsbildskydd ska högre krav ställas i bygglovsskedet på att bebyggelsen
anpassas till områdets värden och karaktär på mest lämpliga sätt.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet och den föreslagna bebyggelsen och tomtavstyckning
innebär en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur.
Den föreslagna placeringen och enbostadshusets gestaltning bedöms vara
lämplig med avseende på bebyggelsekaraktären och landskapsbilden i
området. Lämplig tillfart bedöms kunna anordnas enligt senaste förslag
redovisat av fastighetsägare till HÄSTHOLMEN 1:80.
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.
En förutsättning för bygglov är att bebyggelsens gestaltning bestäms i samråd
med bygglovsarkitekt på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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 §.
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§ 106 forts
Hästholmen 1:18, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
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 omhand lokalt på den egna tomten.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
__________
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Sökanden och fastighetsägare
Trafikverket
Post- och inrikes tidningar
Handläggare
Akten

BYGG.2016.1644.220

§ 107
Kättilsmåla 1:14, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning till den föreslagna platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen,
med hänvisning till att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan
påräknas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 442 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 Kättilsmåla där detaljplan saknas. På
fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på ca 8 000 m2.
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. 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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§ 107 forts
Kättilsmåla 1:14, 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.
Förutsättningar
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 31 mars 2016 kunde det konstateras att marken är
högt belägen och utgörs av hagmark med flera omgärdande stenmurar. Den
aktuella platsen ingår i ett större sammanhängande hag- och ängsområde med
skiftande topografi. På den tilltänkta tomtavstyckningen sluttar marken mot
nordväst mot Kättilsmålavägen. Tomten ligger i nära anslutning till befintlig,
sammanhållen bebyggelse i söder och angränsar till bebyggelse mot norr.
Omgivande bebyggelse är i huvudsak bostadsbebyggelse av villakaraktär.
Tillfartsväg är tänkt att anordnas mot Kättilsmålavägen via servitut på
fastigheten KÄTTILSMÅLA 1:14.
På den aktuella platsen förekommer luftburna ledningar. Enligt uppgifter från
den sökande är det aktuellt att bekosta en nedgrävning av ledningarna.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till en enskild
vattenbrunn och en enskild avloppsanläggning.
Yttranden
Grannar, väghållare, ledningsägare samt andra berörda har getts möjlighet att
yttra sig över ansökan. Totalt har ett yttrande inkommit.
Trafikverket (2016-05-16)
Fastigheten ligger utmed väg 733. 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. Trafikverket uppskattar
att byggnaden enligt ansökan placeras ca 75 meter från vägen.
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§ 107 forts
Kättilsmåla 1:14, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att
de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av
exploatören eller fastighetsägaren.
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska tillämpas
vid bedömningen om kravet på förebyggande av olägenhet för människors
hälsa i ärenden om bygglov och förhandsbesked är uppfyllt. Följande
riktvärden ska följas:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats.
Kommunen är i samband med handläggning av bygglov och förhandsbesked
skyldig att ta hänsyn till trafikbuller. Mer information finns på Boverkets
hemsida samt i publikationen ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”.
Av ansökan framgår att fastighetsägaren vill ansluta fastigheten till väg 733
genom befintlig anslutning på grannfastigheten. För ändring av till- och
utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg där staten är
väghållare, krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. Ansökan
görs på Trafikverkets hemsida.
Samtliga yttranden finns i sin helhet som bilagor till ärendet.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig
avseende landskapsbilden. Den föreslagna bebyggelsen och tomtavstyckning
innebär en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur.
Nivåskillnaderna inom området är betydande men lämplig tillfart bedöms kunna
anordnas, under förutsättning att lutningen tas upp successivt längs tillfartens
hela längd.
Miljöavdelningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har gjort
bedömningen att enskilt avlopp är möjligt att ordna inom den tilltänkta
tomtavstyckningen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör även
bedömningen att det finns förutsättningar för att kunna ordna enskilt vatten i
form av en borrad brunn.
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§ 107 forts
Kättilsmåla 1:14, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL.
Villkor
En ansökan om tillstånd för inrättande av en avloppsanordning måste skickas
in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillstånd för en
avloppsanordning ska finnas innan arbetet kan påbörjas, avloppsanordningen
ska vara anlagd för att slutbesked i ett bygglovsärende ska kunna utfärdas.
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 §.
Det kommunala avloppsnätet finns cirka 200 meter sydväst om det planerade
bostadshuset. Till ansökan om tillstånd till en avloppsanläggning behöver ni
bifoga en förklaring till varför ni inte kan/vill ansluta till det kommunala
avloppsnätet. Förklaringen ska innehålla en redovisning av kostnaderna för
anslutning till kommunens nät, samt kostnaden för avloppsanläggningen som
ansökan avser. Miljö- och samhällssamhällsbyggnadsnämnden ger normalt
inte tillstånd till en enskild avloppsanläggning om möjligheter att ansluta till
kommunens avloppsnät finns och kostnaderna för detta inte är orimliga.
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.2016.366.220

§ 108
Gullbernahult 23, Bygglov för ändring av skolbyggnad
Ordförande Magnus Larsson (C) beslutar
att ärendet utgår.

Ärendet
Ansökan avser ansökan för fönsterbyte på fastigheten Gullbernahult 23
(byggnad M6), Svettpärlans lokaler. Befintliga fönster har ett utförande i
vitmålat trä och genomgående spröjs. Nya fönster avses få ett utförande i trä
med vitlackerad aluminiumutsida och utanpåliggande spröjs.
Förutsättningar
Gällande detaljplan (dp 510) från 1992 anger kontor och även fritidshem,
daghem och annan social service efter särskild prövning. Planen anger även
värdefull miljö där ändring av en byggnad inte får förvanska dess karaktär eller
anpassning till omgivningen.
Vid besök på plats konstaterades att den äldre enhetliga sjukhusbebyggelsen
har kvar sitt enhetliga uttryck. Många av byggnaderna har kvar de ursprungliga
fönstren. Vid en byggnad (M3), Litorina folkhögskola, har man bytt fönster till
liknande utförande som aktuell ansökan.
Yttranden
Förslag till beslut skickas för yttrande till sökande. Tiden för synpunkter går ut
den 12 juni 2016.
Skäl till beslut
Byggnaden ingår i den samlade sjukhusbebyggelsen på Gullberna där
byggnaderna har ett likartat formspråk i vitt tegel och vita träfönster med
spröjs. Byggnaderna uppfördes på 1950-talet och ritades av
Lars-Erik Lallerstedt. Byggnaden liksom bebyggelsemiljön i omgivningen har
ett högt kulturhistoriskt värde. Detta har bland annat kommit i uttryck i
detaljplanens varsamhetsbestämmelse. Att byta ut byggnadens träfönster
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§ 108 forts
Gullbernahult 23, Bygglov för ändring av skolbyggnad
mot aluminiumklädda fönster med utanpåliggande spröjs kommer att påverka
byggnadens kulturhistoriska värde på så vis att dess karaktär och uttryck
förändras. Detta har också visat sig på en närliggande byggnad (M3) där en
liknande åtgärd genomförts. Alternativa åtgärder bör istället undersökas såsom
underhåll av befintliga fönster, alternativt byte till nya fönster med utförande likt
befintliga.
Åtgärden bedöms därmed strida mot detaljplanens krav på varsamhet och
skydd mot förvanskning. Vidare bedöms åtgärden strida mot bestämmelserna i
8 kap. 13 § plan- och bygglagen (PBL) om att särskilt kulturhistoriskt värdefulla
byggnader inte får förvanskas. Bygglov bör därför inte medges.
Förslag till beslut
1. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för
fönsterbyte, då åtgärden strider mot detaljplan och mot 8 kap. 13 § Planoch bygglagen, samt
2. att avgiften för bygglovet är 1276 kr (i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige).
__________
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§ 109
Övrigt
Färdigställande av byggnation på Vita Briggen, gamla fängelset
Susanne Johansson (S) ställer fråga om färdigställande av byggnation
på vita Briggen, gamla fängelset.
Bygglovchef Kristina Stark svarar att ägaren räknar med att
byggnationen ska slutföras i augusti 2016.
--Beslut om delegering till arbetsutskottet den 30 juni 2016
Förvaltningschef Hans Juhlin framför önskemål om att nämnden ska
delegera till arbetsutskottet, sammanträdet den 30 juni 2016, att besluta
om förhandsbesked. Detta för att kunderna inte ska behöva vänta
onödigt länge på besked med tanke på semestermånaderna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att delegera till arbetsutskottet, sammanträdet den 30 juni 2016, att
besluta om förhandsbesked.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

MMM.2016.707

§ 110
Begäran från Karlskrona kommun att få tillbaka delegationen av
tillsyn enligt 9 och 10 kap miljöbalken för ABB (1080-151),
Verköhamnen (1080-177), Baltic port (1080-110), Handelshamnen
(1080-178), SAAB Kockums varv (1080-106) och Mältans
Kraftvärmeverk (1080-195)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att till länsstyrelsen lämna begäran om överlåtande av tillsyn till
Karlskrona kommun, enligt 9 och 10 kap miljöbalken för
ABB (1080-151), Verköhamnen (1080-177), Baltic port (1080-110),
Handelshamnen (1080-178), SAAB Kockums varv (1080-106) och
Mältans Kraftvärmeverk (1080-195).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet
Karlskrona kommun begär att länsstyrelsen överlåter tillsyn enligt 9 och 10 kap
miljöbalken för ABB (1080-151), Verköhamnen (1080-177), Baltic port (1080110), Handelshamnen (1080-178), SAAB Kockums varv (1080-106) och
Mältans Kraftvärmeverk (1080-195), till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i
Karlskrona kommun.
Om länsstyrelsen finner att tillsynen inte ska överlåtas, önskar kommunen att
länsstyrelsen lämnar ärendet till regeringen för avdömning.
Karlskrona kommun hemställer att länsstyrelsen i avvaktan på att ärendet
avgörs slutligt, interimistiskt överlåter tillsynen av de ovan nämnda objekten till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun.
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§ 110 forts
Begäran från Karlskrona kommun att få tillbaka delegationen av
tillsyn enligt 9 och 10 kap miljöbalken för ABB (1080-151),
Verköhamnen (1080-177), Baltic port (1080-110), Handelshamnen
(1080-178), SAAB Kockums varv (1080-106) och Mältans
Kraftvärmeverk (1080-195)
Bakgrund
Länsstyrelsen har beslutat (Dnr 504-904-2016) att återkalla delar av den
operativa miljöskyddstillsyn som länsstyrelsen tidigare har överlåtit till
Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen har beslutat att från och med den 1 juli 2016 återkalla
Karlskrona kommuns operativa tillsyn enligt 9 kap och 10 kap miljöbalken för
ABB (1080-151), Verköhamnen (1080-177), Baltic port (1080-110),
Handelshamnen (1080-178), SAAB Kockums varv (1080-106) och Mältans
Kraftvärmeverk (1080-195).
Länsstyrelsen anger flera skäl till sitt ställningstagande. Vissa av dessa skäl är
inte direkt kopplade till kommunens tillsyn utan har en helt annan strategisk
utgångspunkt.
Länsstyrelsen har även kommunicerat med berörda verksamhetsutövare. I
kommuniceringen till verksamhetsutövarna kan konstateras att länsstyrelsen
enbart framhävt brister i kommunens tillsynsverksamhet och inte nämnt de
strategiska utgångspunkterna.
Karlskrona kommun har lämnat yttrande till länsstyrelsen där kommunen
redogjort hur kommunen ser på återkallelse av delegerad tillsyn. Länsstyrelsen
har valt att inte beakta kommunens yttrande i sitt beslut om att ta tillbaka
tillsynen för nämnda objekt.
Karlskrona kommuns motivering
Motiveringen är utformad så att först framgår länsstyrelsens bedömning i sitt
beslut och under framgår Karlskrona kommuns bemötande i kursiv stil.
För verksamheten ABB AB High Voltage Cables, Verköhamnen, Baltic Port,
Handelshamnen, Karlskrona varv (SAAB Kockums varet) samt
Kraftvärmeverket Karlskrona är det Länsstyrelsens bedömning att förutom
brister finns det ytterligare skäl att återkalla tillsynen utifrån ny lagstiftning.
Länsstyrelsen anser att verksamheter vars tillstånd prövas av Mark- och
miljödomstolen (A-objekt samt B-objekt med vattendom) har generellt sett en
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§ 110 forts
Begäran från Karlskrona kommun att få tillbaka delegationen av
tillsyn enligt 9 och 10 kap miljöbalken för ABB (1080-151),
Verköhamnen (1080-177), Baltic port (1080-110), Handelshamnen
(1080-178), SAAB Kockums varv (1080-106) och Mältans
Kraftvärmeverk (1080-195)
sådan omfattning av miljöpåverkan att Länsstyrelsen ska ha det samlade
tillsynsansvaret. Länsstyrelsen anser att komplexiteten i dessa verksamheter
ställer särskilda krav på specialistkompetens och expertstöd från övrig
organisation. (Lagrum: 1 kap. 20 § p 1, 5, 6 och 7 miljötillsynsförordningen)
Karlskrona kommuns bemötande:
Karlskrona kommun vill framhålla att de brister som påpekats har tagits
omhand. En behovsutredning och en tillsynsplan finns på plats och en
handlingsplan finns framtagen för hur miljöavdelningens verksamhet ska
komma helt i balans till 2019. Redan till 2017 tillförs resurser så
miljöavdelningen ska kunna bedriva en godtagbar tillsynsverksamhet inom
kommunens hela ansvarsområde.
Kommunen vill understryka att man har medarbetare med mycket god
kompetens och lång erfarenhet av såväl dessa verksamheter som
myndighetsarbete i övrigt inom sin förvaltning. Kommunen har ur detta
perspektiv betydligt bättre förutsättningar att hantera dessa ”komplexa”
verksamheter än vad länsstyrelsen har. Kommunen har tillgång till den
specialistkompetens och det expertstöd som behövs för att hantera
tillsynsuppdraget. Med hänvisning till 1 kap. 20 § p 1, 5 och 6
miljötillsynsförordningen, gör kommunen bedömningen att man har alla de
förutsättningar, och sammantaget bättre förutsättningar än länsstyrelsen att
bedriva en effektiv tillsyn. Beträffande p 7 finns inga hinder för att kommunen
ska kunna bedriva en effektiv tillsyn. För berörda objekt har verksamhets- och
områdeskännedom samt möjligheterna till ett samordnat myndighetsarbete
betydligt större betydelse för en effektiv tillsyn och hållbar utveckling än ett
diffust övergripande perspektiv.
Länsstyrelsen har i sitt beslut bortsett från att tillsyn och myndighetsarbete är
så mycket mer än ett tillsynsbesök. Myndighetsarbetet är en viktig del i hela
samhällsutvecklingen och måste ses i ett sammanhang. Hela Verköområdet
(ABB, Verköhamnen, Baltic Port), har utvecklats mycket de senaste åren och
kommer att utvecklas ännu mer de närmaste åren. För att denna nödvändiga
samhällsutveckling ska kunna ske så hållbart och effektivt som möjligt är det
viktigt att allt myndighetsarbete kan samordnas. Utvecklingen berör
planläggning, infrastruktur, logistik, bygglov, tillståndsfrågor,
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§ 110 forts
Begäran från Karlskrona kommun att få tillbaka delegationen av
tillsyn enligt 9 och 10 kap miljöbalken för ABB (1080-151),
Verköhamnen (1080-177), Baltic port (1080-110), Handelshamnen
(1080-178), SAAB Kockums varv (1080-106) och Mältans
Kraftvärmeverk (1080-195)
anmälningsärenden mm för inte bara dessa tre verksamheter på Verkö, utan
påverkar alla verksamheter på Verkö och i anslutning till Verkö. Av strategiska
skäl, för att uppnå effektivt resursutnyttjande och för att få ett effektivt
myndighetsarbete är det extremt viktigt att tillsyn och myndighetsarbete ligger
under kommunens ansvar.
Liknande situation råder för Handelshamnen och SAAB Kockums varv som
också står mitt uppe i stora strategiska förändringar, med ett stort antal
myndighetsärenden som måste samordnas. Detta görs mest effektivt under ett
samlat kommunalt ansvar.
På Mältans Kraftvärmeverk sker också en kraftig förändring som berör flera
delar i samhällsbyggnadsprocessen, vilka måste samordnas och hanteras på
ett effektivt sätt. Kraftvärmeverket ligger i även i samma område som Mältans
deponi- och återvinningsstation, där kommunen har tillsynsansvaret idag. Det
finns flera samordnings- och effektivitetsvinster med att all tillsyn och
myndighetsarbete i detta område bedrivs under ett och samma kommunala
ansvar.
Sådan tillsyn över miljöfarlig verksamhet som kräver specialistkompetens
gällande process- och kemikaliefrågor samt pågående verksamheter som
erhållit riskklass 1 eller 2 enligt MIFO har generellt sett en sådan omfattning av
miljöpåverkan att tillsynen bör koncentreras till en tillsynsmyndighet för att ge
möjlighet till bättre överblick av miljöpåverkan Länsstyrelsen anser inte att det
är effektivt utifrån ett länsperspektiv att tillsyn över sådana anläggningar
överlåts till enskilda kommuner. (Lagrum: 1 kap. 20 § p 1, 3, 5, 6 och 7
miljötillsynsförordningen)
Karlskrona kommuns bemötande:
Kommunen vill återigen understryka att man har medarbetare med mycket god
kompetens och lång erfarenhet av såväl verksamheterna som arbete med
MIFO och förorenade områden inom sin förvaltning. Kommunen har ur detta
perspektiv mycket goda förutsättningar att hantera dessa verksamheter.
Kommunen har tillgång till den specialistkompetens och det expertstöd som
behövs för att hantera tillsynsuppdraget. Med hänvisning till 1 kap. 20 § p 1,3,
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5, och 6 miljötillsynsförordningen, gör kommunen bedömningen att man har
alla de förutsättningar som behövs för att bedriva en effektiv tillsyn även ur ett
länsperspektiv. Beträffande p 7 finns inga hinder för att kommunen ska kunna
bedriva en effektiv tillsyn.
Tillsyn över enstaka verksamheter som är av stor nationell/regional betydelse
och ger upphov till betydande miljöpåverkan bör koncentreras till en
tillsynsmyndighet för att ge möjlighet till bättre överblick av miljöpåverkan.
Detta gäller exempelvis större hamnar med gränsöverskridande transporter av
avfall, flygplatser, större livsmedelsindustrier med betydande punktutsläpp till
vattenförekomster med dålig ekologisk status, större förbrännings- och
avfallsförbränningsanläggningar. Länsstyrelsen anser inte att det är effektivt
utifrån ett länsperspektiv att tillsyn över sådana anläggningar överlåts till
enskilda kommuner. (Lagrum: 1 kap. 20 § p 1, 5 och 6
miljötillsynsförordningen)
Karlskrona kommuns bemötande:
Kommunen har svårt att förstå vad länsstyrelsen avser. Hamnverksamheterna
i Karlskrona har fokus på färjetrafik, tillgänglighet för kabelförläggningsfartyg
samt turism- och besöksnäring. För berörda objekt har verksamhets- och
områdeskännedom samt möjligheterna till ett samordnat myndighetsarbete
betydligt större betydelse för en effektiv tillsyn och hållbar utveckling än ett
diffust länsperspektiv. Kommunen bedöms ha bäst förutsättningar att bedriva
tillsyn och myndighetsarbete resurseffektivt och samordnat för att erhålla bäst
miljönytta. Med hänvisning till 1 kap. 20 § p 1, 5 och 6 miljötillsynsförordningen
gör kommunen bedömningen att man har alla de förutsättningar, och
sammantaget bättre förutsättningar än länsstyrelsen att bedriva en effektiv
tillsyn.
Tillsyn över IED-anläggningar som enligt direktivet (2010/75/EU) omfattas av
krav på tillstånd bör i huvudsak utföras av Länsstyrelsen. (Lagrum: 1 kap. 20 §
p 1 och 7 miljötillsynsförordningen)
Karlskrona kommuns bemötande:
Länsstyrelsen hänvisar till ett börkrav utan vidare motivering. Kommunen vill
återigen understryka att man har medarbetare med mycket god kompetens
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och lång erfarenhet av såväl verksamheterna som arbete med IEDanläggningar inom sin förvaltning. För tillsyn över berörda objekt har
verksamhets- och områdeskännedom samt möjligheterna till ett samordnat
myndighetsarbete betydligt större betydelse för effektiv tillsyn och hållbar
utveckling, än ett diffust börkrav. Med hänvisning till 1 kap. 20 § p 1 och 7
miljötillsynsförordningen, gör kommunen bedömningen att man har alla de
förutsättningar som behövs för att bedriva en effektiv tillsyn även inom IEDanläggningar.
Anläggningar som är mycket starkt dominerande på orten bör i huvudsak
utföras av Länsstyrelsen. (Lagrum: 1 kap. 20 § p 1, 4 och 7
miljötillsynsförordningen).
Karlskrona kommuns bemötande:
Återigen hänvisar länsstyrelsen till ett börkrav utan vidare motivering. För
berörda objekt har verksamhets- och områdeskännedom samt möjligheterna
till ett samordnat myndighetsarbete betydligt större betydelse för en effektiv
tillsyn och hållbar utveckling, än ett diffust börkrav. Med hänvisning till 1 kap.
20 § p 1 och 7 miljötillsynsförordningen, gör kommunen bedömningen att man
har alla de förutsättningar som behövs för att bedriva en effektiv tillsyn även
inom de anläggningar som är mycket starkt dominerande för Karlskrona
kommun. Beträffande p 4 finns inga organisatoriska hinder för att kommunen
ska kunna bedriva en effektiv tillsyn.
Länsstyrelsens bedömning gällande ovan nämnda sex anläggningar kvarstår
efter kommunens yttrande och den operativa tillsynen av dessa tillsynsobjekt
ska återkallas från och med den 1 juli 2016. Dessa objekt har två eller flera av
redovisade kriterier, det vill säga även om man bortser från kommunens
bristande resurser och tillsyn ska dessa objekt ha Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet.
Karlskrona kommuns bemötande:
Även under detta stycke har kommunen har svårt att förstå vad länsstyrelsen
avser i sin bedömning. Karlskrona kommun vill framhålla att de brister som
påpekats har tagits omhand, vilket länsstyrelsen helt bortsett ifrån. Beträffande
de redovisade kriterierna så har kommunen bemött dessa under respektive
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stycke ovan. Länsstyrelsen har inte på något sakligt objektivt sätt motiverat sin
bedömning, vilket är anmärkningsvärt. Karlskrona kommun vill framhålla att för
alla berörda objekt har verksamhets- och områdeskännedom samt
möjligheterna till ett samordnat myndighetsarbete betydligt större betydelse för
en effektiv tillsyn och hållbar utveckling än ett diffust övergripande perspektiv.
När det gäller de övriga objekten är det svårt att avgöra då kommunen
hänvisar till en handlingsplan som inte är politiskt behandlad. Svar kommer
tidigast att ges när nämndens budgetäskande behandlas i kommunstyrelsen
efter sommaren. Om kommunen beslutar att hela det behövda resurstillskottet
på ca 6 000 000 kronor (på årsbasis) tilldelas nämnden kan det vara möjligt att
Länsstyrelsen inte återkallar ytterligare tillsyn. Om kommunen beslutar att
endast tillföra delar av de resurser som behövs anser Länsstyrelsen att det
finns fog att återkalla fler objekt utöver den nu beslutade återkallelsen.
Karlskrona kommuns bemötande:
en handlingsplan finns framtagen för hur miljöavdelningens verksamhet ska
komma helt i balans till 2019. Denna handlingsplan har presenterats för
länsstyrelsen. Hur kommunen väljer att finansiera sin verksamhet är inget som
länsstyrelsen ska bedöma. I beskrivet resurstillskott finns även delar som inte
är direkt kopplade till tillsynsverksamheten och det finns även möjligheter att
öka intäkterna. Det viktiga och det som ska bedömas ur ett tillsynsperspektiv är
de personella resurserna och hur de står i paritet till behovet. Redan till 2017
tillförs resurser så miljöavdelningen ska kunna bedriva en godtagbar
tillsynsverksamhet inom kommunens hela ansvarsområde.
Med anledning av osäkerheten om resurstillförseln för nämnden avvaktar
Länsstyrelsen att ta slutlig ställning.
Karlskrona kommuns bemötande:
Karlskrona kommun vill framhålla att de brister som påpekats har tagits
omhand. Det viktiga och det som ska bedömas ur ett tillsynsperspektiv är de
personella resurserna och hur de står i paritet till behovet. Redan till 2017
tillförs resurser så miljöavdelningen ska kunna bedriva en godtagbar
tillsynsverksamhet inom kommunens hela ansvarsområde, påpekad osäkerhet
finns således inte.
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Slutsats
Miljötillsynen präglas sedan tillsynsansvaret övertogs av hög integritet. Det har
under de åren som tillsynen bedrivits av kommunen inte framkommit något
som tyder på att berörda verksamheter varit missnöjda. Tvärt om har det
framkommit idel positiva reaktioner från berörda verksamhetsutövare. Fortsatt
kommunal miljötillsyn underlättar och förstärker fortsatt kunskapsutbyte och
samarbete.
Karlskrona kommun är djupt oroliga för att en återkallelse av tillsynen till
länsstyrelsen för berörda verksamheter och områden, ger en ineffektiv
resurshantering. Kommunen ser en stor risk att tillsyn, myndighetsarbete och
samhällsutveckling inte ges förutsättningar att effektivt samverka, vilket är en
grundförutsättning för att en kommun och dess verksamhetsutövare ska kunna
utvecklas hållbart.
Karlskrona kommun har tagit påpekade brister på allvar och nu skapat
förutsättningar för att framöver kunna sköta den tillsyn och det
myndighetsarbete som ligger inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde.
Karlskrona kommuns bedömning är att den lokala helhetssynen över berörda
verksamheter och områden ökar miljönyttan. Kommunen bedöms utifrån
beskrivningen ovan ha bäst förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn och ett
effektivt myndighetsarbete i samklang med samhällsutvecklingen.
Karlskrona kommun anser att den tillsyn som länsstyrelsen återkallar genom
beslut den 18 maj 2016 (Dnr 504-904-2016) ska överlåtas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med kommunens begäran.
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