












	
	

	
	

Katrineholm 2021-06-09 
Reservation 
 
Ärende  

Ny detaljplan för Björnsundet, del av fastigheten 
Ericsberg 68:1, Forssjö. 
 
Vi befinner oss i en klimatkris, i en miljökris, i en naturkris och i en biologisk 
mångfaldskris. Det råder heller inte längre någon tvekan om att det är vi människor 
som bär ansvaret för den negativa utveckling vi ser idag. Med tanke på hur lite tid vi 
har kvar för att ställa om samhället på allvar måste vi som politiska företrädare tänka 
om och fatta de modiga beslut som krävs av oss. Detta måste ske inom alla 
politikområden och på alla nivåer i samhället. 
 
En av kommunens viktigaste uppgifter handlar om samhällsplanering. Det är bara kommunen 
som har rätt att besluta om upprättande av de nya detaljplaner som krävs för bland annat 
nybyggnation. Detta brukar kallas för det kommunala planmonopolet.  
Under lång tid har vi utan att nämnvärt reflektera över följderna tagit alltmer mark i anspråk 
för att kunna expandera städerna med nya områden för bostäder, industri – och 
näringsverksamhet.  
 
Samtidigt som vi skyddar naturen måste vi tillgodose behovet av bostäder. Men för att inte 
hela tiden exploatera nya naturområden, vilket blir en alltmer ohållbar lösning, måste vi bli 
bättre på att utnyttja de markområden som vi reda tagit i anspråk. Det är naturligtvis en 
balansgång mellan olika behov, en balansgång där vi upplever att det är djur, natur och de 
ekologiska sambanden som hittills har dragit det kortaste strået. Vi vill på olika sätt lyfta och 
problematisera detta och inte slentrianmässigt bidra till att ny mark ständigt tas i anspråk. Vi 
måste tillsammans hitta andra sätt att lösa den målkonflikt som detta innebär och inte ständigt 
göra det som för stunden tycks vara det enklaste, nämligen att ständigt ta ny mark i anspråk. 
 
Med anledning av ovanstående resonemang yrkar vi avslag på ärendet Ny detaljplan för 
Björnsundet, del av fastigheten Ericsberg 68:1, Forssjö. Eftersom det bara var Miljöpartiet 
som hävdade denna ståndpunkt när beslutet skulle fattas föll förslaget. Vi reserverar oss 
därför mot beslutet. 
 
För Miljöpartiet de Gröna i Bygg- och Miljönämnden  
 
Nicklas Adamsson		













	
	

	
	

Katrineholm 2021-06-09 
 

Reservation 
 
Ärende  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus, inom 
fastigheten DJULÖ 2:49. 
 
 
En av kommunens viktigaste uppgifter handlar om samhällsplanering. Det är bara kommunen 
som har rätt att besluta om upprättande av de nya detaljplaner som krävs för bland annat 
nybyggnation. Detta brukar kallas för det kommunala planmonopolet.  
Under lång tid har vi utan att nämnvärt reflektera över följderna tagit alltmer mark i anspråk 
för att kunna expandera städerna med nya områden för bostäder, industri – och 
näringsverksamhet.  
 
Samtidigt som vi skyddar naturen måste vi tillgodose behovet av bostäder. Men för att inte 
hela tiden exploatera nya naturområden, vilket blir en alltmer ohållbar lösning, måste vi bli 
bättre på att utnyttja de markområden som vi reda tagit i anspråk. Det är naturligtvis en 
balansgång mellan olika behov, en balansgång där vi upplever att det är djur, natur och de 
ekologiska sambanden som hittills har dragit det kortaste strået. Vi vill på olika sätt lyfta och 
problematisera detta och inte slentrianmässigt bidra till att ny mark ständigt tas i anspråk. Vi 
måste tillsammans hitta andra sätt att lösa den målkonflikt som detta innebär och inte ständigt 
göra det som för stunden tycks vara det enklaste. 
 
Den ansökan om bygglov som det i detta fall är frågan om uppfyller i stort kraven i 
detaljplanen för området Djulö backar. Det visar också på möjligheten att kunna bygga ett hus 
för fyra familjer på samma yta som annars bara rymmer ett hus för en familj.  
 
Vi tycker att det är viktigt att ta bättre vara på den mark som avsätts till nybyggnation, som i 
detta exempel, och yrkar därför att bygglovet ska bifallas. Då det bara var Miljöpartiet som 
hävdade denna ståndpunkt när beslutet skulle fattas föll förslaget. Vi reserverar oss därför mot 
beslutet. 
 
För Miljöpartiet de Gröna i Bygg- och Miljönämnden  
 
 
Nicklas Adamsson		






