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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 08:15 – 11:25,  
ajournering 09:55 – 10:10 

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

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S) 
Kerstin Linde (S) 

 Magnus Olsson (M) 
Ulrika Berggren (SD) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Catarina Flod 
Ingvar Andersson 

(M) 
(S) 

 

Övriga Emina Kovacic 
Anna Lyggemark 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Planarkitekt 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer § 304  

Utses att justera Görgen Lennarthsson (SD) 

Justeringsdatum  2021-12-15 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  
 

Görgen Lennarthsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-12-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-12-16 

Tillkännages t.o.m.: 2022-01-07 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 304 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 mfl - Möllebacken - beslut om rättelse 

2018/2124 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av förvaltningslagen (2017:900), besluta om rättelse av plankarta och 
planbeskrivning tillhörande antagandehandlingar för detaljplan för del av fastigheten 
Karlshamn 2:1 m.fl. (Möllebacken), Karlshamns kommun. Rättelsen består i att ta bort 
bestämmelsen e3 i plankartan och rätta beskrivning av byggrätten i planbeskrivningen.  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Jäv 
 
Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden tog beslut att anta detaljplan för fastigheterna Karlshamn 2:1 m.fl. 
(Möllebacken) den 25 augusti 2021 § 208. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats 
till mark- och miljödomstolen. Pågående överklaganden påverkas inte av beslut om 
rättelse då antagandebeslutet från 25 augusti fortfarande gäller. Det är enbart två av 
planhandlingarna som rättas, inte antagandebeslutet i sig.   
 
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 förvaltningslag (2017:900), tar 
beslut om rättelse i enlighet med plankarta och planbeskrivning tillhörande 
antagandehandling för detaljplan för del av Karlshamn 2:1 m.fl., (Möllebacken), daterad 
2021-07-12, med rättelse daterad 2021-12-02.  
 
Rättelse i plankartan 
Efter att rubricerad detaljplan antagits upptäcktes att planbestämmelsen e3 på 
antagandehandlingen fanns kvar i plankartan trots att den saknar funktion efter det att 
det egenskapsområdets area ändrades innan antagande. Arean för egenskapsområdet 
är nämligen 384 m2 i plankartan, men enligt e3 tillåts en bebyggelse på högst 450 m2. 
Bestämmelsen e3 har därför tagits bort i plankartan eftersom den inte är nödvändig.  
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Eftersom detta är enda e3 i plankartan innebär det att bestämmelsen e4 och e5 byter 
index till e3 och e4. Detta för att det inte ska finnas ett glapp mellan bestämmelsen e2 
och e4. 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rättelse i planbeskrivningen 
Även planbeskrivningen är i behov av rättelse eftersom den gamla arean fortfarande 
står kvar i antagandehandlingen. Genom denna rättelse har därför beskrivningen 
gällande arean justerats/förtydligats för att kopplingen mellan planbeskrivning och 
plankarta ska vara korrekt i framtiden.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-02 
Plankarta, daterad 2021-07-12, rättad 2021-12-02 
Planbeskrivning daterad 2021-07-12, rättad 2021-12-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36  Karlshamn  
Sökanden: XXX 
XXX 
XXXKarlshamn  
XXX 


