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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 08:15—12:10 
Ajournering 09:30 – 09:45, 11:00 – 11:10  

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Linde (S)  Gitte Ejdetjärn (S)  
 

Närvarande 
ersättare 

Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(MP) 
(M) 
(S) 
(S) 

 

Övriga Anna Lyggemark 
Adam Lorentsson 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Planarkitekt § 170 
Byggnadsinspektör § 181 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 170, 181  

Utses att justera Stefan Sörensson (L) 

Justeringsdatum  2021-06-23 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Jan Bremberg  
 Digitalt signerad  
   
Justerande Stefan Sörensson  
 

 Digitalt signerad 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-06-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-24 

Tillkännages t.o.m.: 2021-07-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 170 Planändring Västerport Karlshamn 6:1 och 7:1 - beslut om rättelse 2020/656 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av förvaltningslagen (2017:900), tar beslut om rättelse 
i granskningsutlåtande tillhörande antagandehandlingar för planändring av A364, för 
fastigheten Karlshamn 6:1 och 7:1 m.fl. Rättelsen består i att åtgärda uppdagade skrivfel 
i granskningsutlåtandet. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden tog beslut att anta planändring för rubricerad detaljplan för den 26 
maj 2021 § 142.  
 
Efter att rubricerad planändring antagits upptäcktes skrivfel i granskningsutlåtandet. Det 
rörde sig om ett skrivfel vid inskrivning av ett yttrande. Under granskning av utlåtandet 
uppdagades ytterligare fem skrivfel, vilka också ingår i rättelsebeslutet.  
 
Av förvaltningslagen (2017:900) 36 § följer att ett beslut som innehåller en uppenbar 
felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något 
annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.  
 
Förslag till beslut är att byggnadsnämnden, med stöd av förvaltningslagen (2017:900), 
tar beslut om rättelse i granskningsutlåtande tillhörande antagandehandlingar för 
planändring av A364, för fastigheten Karlshamn 6:1 och 7:1 m.fl. Rättelsen består i att 
åtgärda uppdagade skrivfel i granskningsutlåtandet. 
 
Nedan redovisas samtliga skrivfel i rött samt den rättade skrivningen i högerspalten.  
 
Från granskningsutlåtandet Efter rättelse 
 
Sida 11: 

 

Vi vill också kommentera vad ni skriver 
om bullervallarna i området. vara 
uppförda De ska INTE bara under 
markberedning och exploatering. De är 
inritade för detaljplan Västerport och ska 
vara kvar efter er ev. sprängning och 
bearbetning mm av detta område. När 
era sprängningar görs spelar det ingen 
roll om det sprängs i ytan eller djupare för 
vi blir rika mycket påverkade av arbetet.  
 

Vi vill också kommentera vad ni skriver 
om bullervallarna i området. De ska INTE 
bara vara uppförda under markberedning 
och exploatering. De är inritade på 
plankartan för detaljplan Västerport och 
ska vara kvar efter er ev. sprängning och 
bearbetning mm av detta område. När 
era sprängningar görs spelar det ingen 
roll om det sprängs i ytan eller djupare för 
vi blir lika mycket påverkade av arbetet. 

sternöplan Sternöplan 
forra förra  

 
få då 
 
Sida 13: 

 

varje individ ska känna sig trygg varje individ ska få känna sig trygg 
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betydande negativa hälsoeffekter betydande negativa hälsoeffekter 

 
I övrigt har inga ändringar gjorts i dokumentet.  
 
Det rättade granskningsutlåtandet kommer ersätta det föregående 
granskningsutlåtandet efter beslut om rättning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-04 
Granskningsutlåtande daterad 2020-05-11, reviderad 2020-05-21, rättad 2020-06-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Sternö Villaförening, Styrelsen Sternö Villaförening, c/o XXX 
Naturskyddsföreningen i Karlshamn, c/o XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 181 XXX Ändrad användning från affärslokal till träningscenter 2016/137 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) med hänvisning till 5 kap. 
12 § boverkets bygg regler (2011:6) förelägga XXX att vid löpande vite om 5 000 kronor 
per månad från att detta beslut vunnit laga kraft byggt färdigt utrymningsvägarna enligt 
BBR 5 kraven och redovisat brandskyddsdokumentation till byggnadsnämnden 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Upplysningar 
 
Du som fastighetsägare kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ändrad användning har tidigare beviljats bygglov för. Dock har inte 
brandskyddsdokumentation som bedöms klara kraven BBR 5 ställer redovisats.  
Brandskyddsdokumentation samt utlåtande från brandsakkunnig på att 
utrymningsvägarna bedöms klara BBR 5 krav har inte redovisats trots flertalet mail, 
samtal och delgivet rättelseföreläggande. Sökande underlåter att redovisa detta vilket 
leder till att det är oklart om gymmet som bedrivs i lokalerna har utrymningsvägar som 
klarar kraven enligt BBR 5 vilket leder till tveksamheter om utrymningsvägarna och 
gångavstånden till utrymningsvägarna är tillräckliga.  
 
Det bedöms väldigt viktigt att fastighetsägaren, sent omsider, snarast möjligt tar sitt 
ansvar och ser till att utrymningsvägarna klarar lagkraven för att garantera att 
medborgarna som tränar på gymmet har tillräckliga utrymningsvägar som klarar 
lagkraven och bekräftar detta i brandskyddsdokumentationen och med ett utlåtande från 
brandsakkunnige. 
 
Det bedöms lämpligt att fastighetsägaren snarast möjligt beställer en 
brandskyddsdokumentation och inför detta utför åtgärderna som krävs angående 
utrymningsvägarna så det går att upprätta en brandskyddsdokumentation som klarar 
BBR 5 kraven. 
 
Motivering av beslut 
 
Brandskyddsdokumentation ska upprättad enligt till 5 kap. 12 § boverkets bygg regler 
(2011:6). Brandskyddsbeskrivning har upprättats och utförandekontroll har gjorts. 
Utförandekontrollen som gjordes visade att utrymningsvägarna inte bedöms klara 
kraven BBR 5 kräver fullt ut. Utrymningsvägar är inte färdigställda och därför kan inte 
brandskyddsdokumentation upprättas. 
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Kommunicering 
 
Ärendet har kommunicerats och fastighetsägaren har lämnat in yttrande 2021-06-18 och 
2021-06-22. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Brandskyddsbeskrivning 
Yttrande från brandsakkunnig, med erinran 
Delegationsbeslut, interimistiskt slutbesked. XXX Ändrad användning 
Föreläggande om komplettering med brandskyddsdokumentation som uppfyller BBR 5 
krav 
Delegationsbeslut, rättelseföreläggande. XXX Ändrad användning från affärslokal till 
träningscenter 
Mottagning REK Delegationsbeslut 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-06-18 och 2021-06-22 
 
Yrkande 
 
Stefan Sörensson (L) yrkar att ärendet ska justeras omedelbart. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer frågan om nämnden vill lägga till en andra att-sats 
om att ärendet ska justeras omedelbart och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till: 
 
Sökande och fastighetsägare: XXX 
 
Beslutet skickas för kännedom till: 
 
Hyresgästen: Natural Training Center, Regeringsgatan 65, 374 36 Karlshamn 
Upprättare av brandskyddsbeskrivning: FSD, XXX, Box 3061, 200 22 Malmö 
Kontrollansvarige: XXX 
Tillsynsmyndighet: Räddningstjänsten Västra Blekinge, Rörvägen 2, 374 32  Karlshamn 


