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INFORMATION
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Michaela Sjöman Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

1. Information

· Redovisning av handläggningstid för bygglov

· Sammanställning av kommunbesök från Länsstyrelsen Södermanlands Län, tillsyn

miljöbalken.

· Information om resultat av provfisket i Spetebysjön

· Samrådsinfo - Hvalsta gård, del av fastigheten Valsta 3:1



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Michaela Sjöman Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

2.Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2021-09-08 - 2021-10-19 med stöd av 
gällande delegation.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Sara Eresund Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, 
daterad 2021-11-03.

Motivering
För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen 
föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där 
röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att 
planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till 
varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som 
antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktplanering, program och gestalningsprogram 
finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga 
för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer 
antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare
Akten



Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2021-11-03

Foto: Hanna Maxstad



Innehåll
I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program. 

● Lista på pågående detaljplaner, uppdelade enligt prio-grupp, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan

● Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram 

● Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner

● Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

● Planhandläggare

● Kartor

Målsättning 2021
Målsättningen är satt utifrån angivna tidplaner i början på året för detaljplanerna. Målen ska följas upp,  

utvärderas och rapporteras till nämnden i slutet på året. 

Mål

● 14 detaljplaner ska samrådas under året

● 18 detaljplaner ska antas under året
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2015.10

K JF/SE
Konsult

Luvsjön – etapp 4
Ny etapp tomter vid Luvsjön
50 nya tomter

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2021
1

2019
4

2021
2

2021
3

Antagen KF 18 nov 2019. Överklagad
Upphävd av MMD, inget prövnings-
tillstånd i MÖD. Lokaliserings-
utredning klar: ny granskning 

Antagen i KF 2021-06-14 
Överklagad

PLAN
2016.13

K DL Duvestrand – Södra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostäder

2 nov
2016

2021
4

2022
1

2022
2

2022
3

Möte med exploatör i april 2020. Skiss 
skulle levereras innan sommaren, 
exploatören behöver mer 
tid. Anpassad till exploatörens 
tidplan. Väntar på ny skiss.

PLAN
2020.6

E DL Duvestrand – Norra delen
Nya flerbostadshus/tomter
30 nya bostäder

17 juni 
2020

2021
1

2021
4

2022
1

2022
1

Exploatör har inkommit med 
uppdaterad skiss okt 2020. 
Kompletterad geoteknik. Dagvatten 
och markhöjder ses över. Grund-
vatten och miljöteknisk utredning 
beställd i april. Ta ställning till 
förprojektering efter färdiga 
utredningar, exploatören har 
förskjutit tidplanen.

PLAN
2017.5

E MJ Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

2021
4

2022
1

2022
2

2022
2

Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning har tagits 
fram. Inväntar skiss från exploatör

PLAN 
2017.6

E YKL
Konsult

Rådmannen 3
Fler ti l låtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017 
4

2021
4

2022
1

2022
2

Miljötekniska markundersökningar 
och kostnadskalkyler för ev. sanering 
har tagits fram. Ny fastighetsägare 
okt 2019. Bygglovet går ut 2022. 
Ytterligare miljötekniska utredningar 
krävs. Inväntar tidplan från exploatör

Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

Processteg kvar samt tidplan (2018:1 = år:kvartal)

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk-
ning

Antaga-
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN 
2018.2

K MJ Lövåsen – Uppsala, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm

7 feb 
2018

2021
2

2021
4

2022
1

2022
1

Omfattande utredningar kommer 
behövas. MKB behöver tas fram. 
Markanalyser inkomna oktober 2020. 
Vi måste ta ställning till PFAS-
föroreningar i vatten. Provtagning 
beställd. Arkeologin för borttagande 
av fornlämning klar oktober 2020. 
Projektering pågår. Väntar på 
kompletterande riskutredning och 
pfas- och dagvattenutredning. Arbete 
med samrådsredogörelse 
pågår. Hantering av synpunkter.

PLAN
2018.4

K MJ Strängstorp
30 nya tomter

16 maj 
2018

2021
1

2022
1

2022
2

2022
2

Geoteknik har tagits fram och 
arkeologisk utredning. 
Dagvattenutredning klar. 
Riskutredning behöver beställas. 
Hantering av synpunkter.

PLAN
2018.7

K SE Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2021
4

2022
1

2022
1

Omfattande synpunkter under 
samråd hanteras.
Ytterligare utredningar gällande geo-
och miljöteknik, dagvatten har tagits 
fram. MKB uppdateras. Fördröjd 
leverans av geoteknik pga Corona.
Arkeologisk utredning etapp 2 har 
genomförts. Inväntat arkeologi och 
förprojektering. Inväntar uppdatering 
dagvatten

PLAN
2021.3

K YKL Lövåsen (Finntorp)
Nya byggnadshöjder

3 feb
2021

2021
2

2021
4

2022
1

2022
1

Frågan om tillåten byggnadshöjd har 
tillkommit, önskemål från intressent 
att bygga upp till 35 meter på del av 
byggnad. Flyghinderanalys har tagits 
fram. Exploateringsavtal ska 
upprättas

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2018.9

K MJ Backa förskola
Utbyggnad förskola

7 nov
2018

2021
1

2021
2

2021
4

2021
4

Inväntar ritningar från KFAB
Bullerutredning är under 
framtagande inför 
samråd. Hantering av synpunkter. 
Antas av KF i oktober.

PLAN
2019.3

K DL Lövåsen Heden
Nytt handelsområde

17 april
2019

2020
4

2021
2

2021
4

2021
4

Krävs förprojektering av väg, 
komplettering av
dagvattenutredning behöver tas 
fram. Inväntar dagvattenutredning, 
ska levereras v 43. Samrådsstart v45. 
Förprojektering klar v 21 Anpassat 
efter nämndatum. Antas av KF i 
oktober.

PLAN
2020.4

E DL
konsult

Svartbäcksvägen
ca 150 bostäder

13 maj
2020

2022
1

2022
2

2022
3

2022
4

Exploatören vill skjuta fram tidplanen 
för att ta fram ritningar
Inväntat ritningar och 
planhandlingar exploatör. 
Strandskyddsfrågan har dragit ut på 
tiden. Svartbäcksvägen har högre 
prio hos byggherren. Fler utredningar 
behöver tas fram.

PLAN 
2020.5

E DL
konsult

Backavallen
Ca 150 bostäder

13 maj
2020

2021
4

2022
1

2022
2

2022
3

Exploatören vill skjuta fram tidplanen 
för att ta fram ritningar
Inväntat ritningar och 
planhandlingar exploatör. 
Diskussioner kring utformningen har 
tagit tid. Ytterligare utredningar 
behöver tas fram.

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Ko
st-
na
d

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2020.14

E WR Värmbolsvägen
Ny bostadsbebyggelse

7 april
2021

2022
1

2022
2

2022
3

2022
4

PLAN
2020.9

K YKL Åsporten
Bostäder och förskola

4 nov
2020

2021
4

2022
1

2022
2

2022
2

Markanvisning klar i februari 2021.
Möte med Sjötorp angående 
tidplanen hölls i april.

PLAN
2020.8

K YKL Bergsgatan
Fler än 30 bostäder

4 nov
2020

2021
4

2022
1

2022
2

2022
2

Markanvisning klar i februari 2021. 
Startmöte bokat i slutet på 
september

PLAN
2021.5

E DL
konsult

Malmsheden
Nytt industri-
verksamhetsområde

3 mars
2021

2022
1

2022
2

2022
3

2022
3

PLAN
2013.8

K DL Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus
nya verksamheter & 28 lgh

10 dec 
2013

2015
4

2021
4

2022
1

2022
4

Inväntar planritningar från exploatör 
som underlag till bullerutredning.

PLAN
2021.4

E YKL Björnsundet
En- och flerbostadshus, ca 
100 bostäder

9 juni
2021

2022
1

2022
2

2022
3

2022
4

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2020.2

E WR Valsta gård
Ca 10 nya bostadstomter

4 mars
2020

2021
4

2022
1

2022
2

2022
2

Strandskyddsfrågan behöver utredas 
pga grävt dike. Naturinventering 
klar. Inväntat underlag från 
exploatör. Nedprioriterad i 
förhållande till andra planer

PLAN
2020.12

K WR Trolldalen – etapp 2
12 nya vil latomter

3 feb
2021

2021
4

2022
1

2022
2

2022
3

Arkeologisk utredning beställd maj 
2021

PLAN
2020.11

E MJ Trädgårdsmästaren
Omvandling samt nya 
bostäder

3 mars
2021

2022
1

2022
2

2022
3

2022
3

Nedprioriterad i förhållande till 
andra detaljplaner.

Detaljplaner med prio 2
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2020.3

E WR Valla prästgård
Ändrad användning

17 juni
2020

2021
2

Ingen 
gransk.

2021
3

2021
4

Nedprioriterad i förhållande till 
andra planer

Detaljplaner med prio 3



Ärende
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2017.2

E SE
Konsult

Lövkojan 10 Etapp 2
48 bostäder i  bef + bygga ut 
med ytterligare bostäder

1 feb
2017

Plankonsult anlitad av exploatör, 
väntar på besked från exploatör.

PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Möjliggöra för bostäder på 
fastigheten 

6 mars
2019

Oklara besked från exploatör vad vi
ska planlägga för.

PLAN
2018.3

E DL Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

Inväntat att fastighetsägaren skulle 
anlitat plankonsult. Utredningar ska 
tas fram, samråd med Trafikverket.
Ny projektledare på Kronfågel, 
omtag. Ej prioriterad av exploatören.

PLAN
2018.12

K WR Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

Ej prioriterad i förhållande till dem 
andra förskoleplanerna. Avvaktar 
tidplaner för Duvestrand-planerna.
Finns inget behov av fler 
förskoleplatser i närtid. 

Detaljplaner som är vilande
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Ärende 
nr

Kost
nad

Handlä
ggare

Ärende Status

PLAN
2016.4

K EL Gestaltningsprogram för Duvestrand
Framtagande av ett gestaltningsprogram för ett avgränsat område i södra delen av 
Katrineholm. Inom området ska det planeras för cirka 150 bostäder, varav 20 
villatomter, och ett nytt äldreboende i anslutning til l det redan befintliga.

Färdig

PLAN 
2016.5

E TL Gestaltningsprogram för Norra stadsdelen
Markanvisningsavtal finns för ett större område med totalt 600 bostäder på norr. 
Planläggning ska föregås av  gestaltningsplan. 

Färdig

PLAN
2015.3

K SE Grönplan för Katrineholms stad
En grönplan ska tas fram för Katrineholm inkl. utvecklingsplaner 

Antagen i KF 2018-12-17

PLAN
2018.6

K SE Masterplan för norra stadsdelarna
En samlad bild över hur norr ska utveckas framöver

Återrapporterad och därmed 
avslutad i KS 2018-12-19

PLAN
2017.4

K SE Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna) Uppdrag i BMN 2017-06-14
Ej påbörjad

K Lars-
Herma
n
DL 
SE

Centrum väst – plan för utveckling – övergripande , inspiration, vad kan det tänkas 
bli  i  framtiden

Uppdrag i kommunplan 2019-2022

9
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Kriterier för prioritering av detaljplaner
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.

Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för 
Katrineholms kommun

● Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
● Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
● Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
● Stor betydelse för kommunens attraktivitet

Prio 2 Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1

● Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Bostäder färre än 30 lägenheter
● Mindre infrastrukturprojekt
● Bevarande av kulturmiljöer
● Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Prio 3 Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.

● Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en 
väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på 
uppdragets dignitet.
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Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
E Planer som bekostas av exploatören

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, 
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av 
samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är 
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av 
Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare
EB Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
YKL Yeneba King Liljencrantz
JF Jonatan Faijersson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
WR William Rytterström
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 PLAN.2021.8

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

William Rytterström Bygg- och miljönämnden

Planarkitekt Katrineholms kommun

4. Planuppdrag - Detaljplan för Igelkotten,
fastigheten Igelkotten 1

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att

upprätta en ny detaljplan för Igelkotten, fastigheten Igelkotten 1, Katrineholm,

Katrineholms kommun, i syfte att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.  

Motivering
Fastighetsägaren har inkommit med ett bygglov för att bebygga en del av fastigheten

Igelkotten 1 (se bifogad karta för avgränsning) med ett trygghetsboende. Byggnaden

stred mot gällande detaljplan och därför kunde inte bygglov ges. Fastighetsägaren

beslutade då att påbörja ett planarbete för området. Fastigheten är cirka 1,3 hektar stor

och består i dagsläget av 4 högre byggnader som är sammanlänkade med mindre

byggnader mellan. Utöver byggnaderna så finns det även grönytor och parkeringar.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för ett trygghetsboende. Den bebyggelsen som

står på planområdet idag är också planstridig men blev godkänd i en tid där lagarna inte

var lika strikta. Därför kommer den nya planen även reglera så dessa byggnader blir

planenliga. Frågor som kommer att vara centrala i planarbetet är kring siktlinjer och

kulturmiljön. Det är viktigt att den nya bebyggelsen inte bidrar till en försämrad

kulturmiljö. Frågor kring buller och dagvatten kommer också vara centrala i planarbetet.

Förslaget är i enlighet med gällande översiktsplan Katrineholm 2030 - del staden.

Planområdet ligger inom användningen "Tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske"

Detaljplanen placeras i prioriteringsgrupp 1 då det finns möjlighet att bebygga området

med mer än 30 nya bostäder. Planen bekostas av fastighetsägaren Katrineholms

fastighets AB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande

enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

November

2021

2022

4

2023

1

2023

2

2023

2
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 PLAN.2021.8

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Beslutsmottagare
KATRINEHOLMS FASTIGHETS-AB

Akten

Kartbilaga
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 PLAN.2021.7

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

William Rytterström Bygg- och miljönämnden

Planarkitekt Katrineholms kommun

5. Planuppdrag - Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl.
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att 
upprätta en ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl. inom tätorten Bie, Katrineholms 
kommun

Motivering
Detaljplanen Bie 3:3 m.fl. (0483-P83/1) antogs 1983, alla delar av planområdet har inte 
blivit bebyggda. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra bebyggelse av 
området. En planändring där det tillåts fristående hus istället för kedjehus på delar av 
planen skulle förenkla för invånare som vill bygga i en av kommunens kransorter. 
Samtidigt kommer det från kommunens håll inte krävas stora investeringar eftersom 
infrastruktur redan finns på plats. Tomterna som ändras kommer att styckas av och 
säljas i den kommunala tomtkön. Kartbilagan visar vilket området som kommer att ändra 
användning. Delar av ändringsområdet är idag redan bebyggt planstridigt, detta område 
kommer att tas med i ändringen för att göra byggnaderna som står där idag planenliga.

Förslaget är i enlighet med gällande översiktsplan Katrineholm 2030 - del landsbygd. 
Planområdet är i översiktsplanen utpekad som mark där det redan är planlagt för 
bostäder. En förändring av vilken typ av bostad som får uppföras strider inte mot 
gällande översiktsplan utan överrenstämmer med intentionerna för Bie tätort.

Detaljplanen placeras i prioriteringsgrupp 2 då planen inte innebär mer än 30 bostäder. 
Planen bekostas av kommunens mark och exploateringsavdelning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande 
enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

2021
3 November

2022
2

2022
3

2022
4

2022
4

Beslutsmottagare
Mark och exploatering

Akten



TJÄNSTESKRIVELSE
2 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 PLAN.2021.7

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Kartbilaga
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 PLAN.2020.10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

William Rytterström Bygg- och miljönämnden

Planarkitekt Katrineholms kommun

6. Planuppdrag - Detaljplan för Fastigheterna Enen 
2, Sälgen 1, Videt 1 och del av Katrineholm 5:1.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att

upprätta en ny detaljplan för Fastigheterna Enen 2, Sälgen 1, Videt 1 och del av

Katrineholm 5:1, Katrineholms kommun, i syfte att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.  

Motivering
Fastighetsägaren Katrineholms fastighets AB (KFAB) som äger Enen 2, Sälgen 1 och Videt

1 har inkommit med en förfrågan att få möjlighet att utveckla området. Nuvarande

bebyggelse är i dåligt skick och en ny detaljplan skulle möjliggöra att skapa ny

bostadsbebyggelse i ett centralt läge.

I gällande detaljplan (0483K-A963) har marken som bostäderna står på användningen

bostad där byggnadens höjd får vara 8 meter och ha 2 våningar utöver vindsvåningen.

Resterande mark inom området är allmänt ändamål där det går att anlägga gator och

planteringar.

Förslaget är i enlighet med gällande översiktsplan Katrineholm 2030 - del staden.

Planområdet ligger inom användningen "Tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske"

Detaljplanen placeras i prioriteringsgrupp 1 då det finns möjlighet att bebygga området

med mer än 30 nya bostäder. Planen bekostas av fastighetsägaren Katrineholms

fastighets AB. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med

standardförfarande enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

2021

3 November

2023

2

2023

3

2023

4

2023

4

Beslutsunderlag
Plan-PM

Beslutsmottagare
Katrineholms fastighets AB

Akten
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 PLAN.2020.10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Kartbilaga



Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2020-10-28 

Plan PM 

Planområdets ungefärliga avgränsning vid korsningen Bievägen/Stensättersgatan. 

Fastigheterna Enen 2, Sälgen 1, Videt 1 och del av 
Katrineholm 5:1, Katrineholm, Katrineholms kommun
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Bakgrund 
 
Vad initierar ett PM  
Katrineholms fastighets AB (KFAB) som idag äger Enen, Sälgen och Videt har inkommit med 
förfrågan om att kunna utveckla fastigheten. På aktuellt område ligger idag tre flerbostadshus, 
dessa är i dåligt skick och tanken är att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse på området.   

Syfte 
Syftet med en ny detaljplan är att se över byggrätterna och utveckla området med ny 
bostadsbebyggelse. 

Gällande planer 
 

Översiktsplan 

Området ligger inom användningen ”Tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske” i Katrineholms 
Översiktsplan 2030.  

 

Utklipp från plankarta tillhörande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen 17 november 
2014. 
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Detaljplan 

Utklipp ur detaljplan för del av kvarteret Enen m.m., plannummer 0483K-A963. 

Förutsättningar 
 
Beskrivning av området 

Området ligger den norra stadsdelen av Katrineholms stad, med cirka 300-400 meter till 
resecentrum och centrum. I direkt anslutning finns tillgång till gång- och cykelbana, kollektivtrafik 
och i närområdet finns f-6 skola.  

Markägoförhållande 
Fastigheterna där byggnaderna står ägs av KFAB. Övrig mark inom området är i kommunal ägo.  

Frågor att behandla i kommande planarbete 
 

Detaljplanens omfattning 

Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta 
ställning till.  
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• Området ligger inom översiktsplanens förtätningsområde. Planen bör utreda om 
exploateringsgraden kan öka i förhållande till idag. 

• Utgångspunkten är att kunna riva befintliga byggnader. 
• Planen ska hantera hur ny bebyggelse ska placeras, ett alternativ är att sluta kvarteret mot 

korsningen Bievägen/Stensättersgatan. 
• På norr finns få grönområden, det är av stor vikt att grönytor inom området bevaras och 

utvecklas. 
• Behovet av att skydda större träd ska utredas.  
• Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelsens utformning ska 

anpassas till omgivningen och närheten till Solkullen (Wengströmska villan) samt 
Katrineholms kyrka ska beaktas.  

• Parkering kan med fördel anordnas under markplan.   
 

 

Behov av utredningar 
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under 
detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader. 

• Geoteknisk undersökning (ca 300 t kr) 
• Bullerutredning (ca 50 t kr) 
• Dagvattenutredning (ca 200 t kr) 
• Kulturmiljöutredning (ca 50 t kr) 
• Trädinventering för att markera vilka träd som är värda att bevara (ca 20 t kr) 

 
Handläggning, tidplan och planavgift 
 

Förfarande och plantkostnad 
Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande. 

Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas där plantkostnaden redovisas och baseras på 
gällande taxa: 

• Planavgift för ett standardförfarande 270 921 kr (kommunen handlägger detaljplanen). 
• Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning 

tillkommer utöver planavgiften.   
 

Tidplan 
Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden (BMN). När ett 
uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 28 oktober 2020 

 

 

Sara Eresund    Erik Bjelmrot 
Plansamordnare   Avdelningschef 
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 BYGG.2019.47

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Henrik Persson

Byggnadsinspektör

Polismyndigheten

Djulögatan 26

641 30 Katrineholm

7. Förslag till beslut för byggsanktionsavgift för 
ibruktagande av carport utan slutbesked på fastigheten 
Hjorten 1.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Polismyndigheten påförs att betala en byggsanktionsavgift om 6 711 kronor.

2. Sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun inom två månader efter det

att beslutet delgivits den avgiftsskyldige.

Motivering
Byggnaden är tagen i bruk innan ett slutbesked har beviljats och en byggsanktionsavgift

ska därför tas ut.

En byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51§ plan- och bygglagen

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen ta en byggnad i

bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Sanktionsavgiften är beräknad enligt 9 kap. 19§ 3p. Plan- och byggförordningen. Se Bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Polismyndigheten ansökte den 2019-02-12 om att uppföra en carport om 141,5 m² på

Fastigheten Hjorten 1 i Katrineholms kommun. Startbesked gavs den 2020-01-22 där det

fastslogs att slutsamrådet ska ske på plats och att byggnaden inte får tas i bruk innan

slutbesked har beviljats. Vid ett platsbesök den 2021-04-01 fastslogs att byggnaden tagits

i bruk, (se bilaga 1) trots att ett slutbesked ej givits.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga.

Beslutsunderlag
Bilaga 1

Bilaga 2

Beslutsmottagare
Polismyndigheten

Akten



Hjorten 1 
2021-04-01 



2021-10-06 08:40 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=Hjorte… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Hjorten 1

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  BYGG.2019.47

Ärende  Tagit i bruk utan slutbesked

Vad berör åtgärden?  Nybyggnad eller tillbyggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör åtgärden?  Komplementbyggnad

Area  140

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 19 § 2 p  

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en
byggnad i bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är: 
2. för en komplementbyggnad, ett komplementsbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,016
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea.

Sanktionsarea  125

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  (0,016*pbb)+(0,001*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,016*47600)+(0,001*47600*125)

Beräknad sanktionsavgift
 
6 711 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår beteckning

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Jonas Hellström Bygg- och miljönämnden

Bygglovshandläggare Katrineholms kommun

8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus på del av fastigheten XXXXX, 
Katrineholms kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

2. För handläggning av detta ärende debitera en avgift på 9 310 kronor enligt

kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och

bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken.

Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ plan- och bygglagen PBL

gällande markens lämplighet och 8 kap. 9 § PBL gällande tomtens ordnande. Bygg- och

miljönämnden föreslås därför att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL, meddela

att bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan förväntas med tillhörande villkor och

upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage med

tillhörande tomtavstyckning.

Bostadshuset föreslås uppföras med en byggnadsarea om cirka 180- 250kvm och

garagebyggnaden om cirka 60-100kvm.

Den tillhörande tomtavstyckningen har en area om cirka 7 100kvm.

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Berörda sakägare och grannar har beretts tillfälle att lämna synpunkter enligt 9 kap. 25 §

PBL. 6st sakägare och grannar har underrättas varav 5st har svarat. Det har inte

inkommit några synpunkter mot förslaget.

6st remissinstanser har beretts tillfälle att lämnat synpunkter. Inga erinringar har

inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Remissvaren innehöll dock upplysningar till sökanden och

Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår beteckning

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Enligt ansökan skall vatten och avlopp anslutas till det kommunala nätet.
Sörmlands Vatten och Avfall AB har inget att erinra.

Ny tillfartsväg kommer att anläggas mot befintlig enskild väg.
Tillfartsvägen skall enligt ansökan uppföras i åkerkanten på fastigheten XXXXX.
Tjugesta vägförening som är väghållare upplyser att inga kostnader för anslutningsvägen 
får belasta vägföreningen samt att vägföreningen har rätt att ta ut slitageersättning för sin 
väg under byggtiden.

Det har påträffats fornfynd i närheten av den tilltänkta fastigheten. Inom det aktuella 
området gällande förhandsbeskedet förekommer inga kända fornlämningar. 
Länsstyrelsen har i sin remiss inget att erinra.

Platsbesök har utförts av undertecknad den 24 augusti 2021.

Villkor
Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Utformning och placering av byggnaderna ska prövas och godkännas i 
bygglovsprövningen. Byggnaderna ska, enligt 2 kap. 6 § PBL, placeras och utformas på ett 
lämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för 
byggnaden som sådan och som ger god helhetsverkan.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att 
beslutet om förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § PBL.

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL.

Om fornlämningsfynd påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart avbrytas och 
anmälan om fyndet ske till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

-Ansökan

-situationsplan 2021-08-23

Karta- Bygglovshandläggare.

Beslutsmottagare
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår beteckning

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

XXXXX
Akten
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår beteckning

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Veronica Halén Bygg- och miljönämnden

Bygglovshandläggare Katrineholms kommun

9. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus inför kommande tomtavstyckning
inom fastigheten XXXXX
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Bevilja förhandsbesked

2. Ta ut en avgift på 9 310 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och

miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt

miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ plan- och bygglagen PBL

gällande markens lämplighet och 8 kap. 9 § PBL gällande tomtens ordnande. Bygg- och

miljönämnden föreslås därför att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL, meddela

att bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan förväntas med tillhörande villkor och

upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus samt en garagebyggnad.

Fritidshuset föreslås blir en ha en byggnadsarea på ca 90m2 och garagebyggnaden på ca

70m2. Den ny fastigheten beräknas få en area på ca två hektar där stora delar består av

skogsmark.

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ansökan är i linje med

kommunens översiktsplan gällande områden för utveckling av nya bostäder. Det krävs

ingen ny planläggning men för eventuellt ytterligare bostäder i området kan krav om

detaljplan bli aktuellt en enligt yttrande från planavdelningen på Katrineholms kommun.

Befintlig väg till etablering finns redan till- och från samt på befintlig fastighet.

Avlopp kan kopplas på det kommunala VA-nätet. En servisanmälan ska då göras till

Sörmland Vatten och Avfall AB. Övrigt har de har inget att erinra.

Inom det aktuella området förekommer inga kända fornlämningar samt några kända

naturvärden som förhindrar ett förhandsbesked.



TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår beteckning

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Berörda sakägare har beretts tillfälle att lämna synpunkter enligt 9 kap. 25 § PBL. 
Yttrande har inkommit gällande byggnadernas utformning, hantering av avlopp, vatten 
samt dagvatten. En fastighetsägare har informerat om grannfastigheten är en produktiv 
skogsfastighet där skogsavverkning kan komma att ske i direkt närhet till ny bebyggelse. 
Ingen av dessa yttranden anses ha någon större betydelse för beslutet.

Villkor
Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Utformning och placering av byggnaderna ska prövas och godkännas i 
bygglovsprövningen. Byggnaderna ska, enligt 2 kap. 6 § PBL, placeras och utformas på ett 
lämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för 
byggnaden som sådan och som ger god helhetsverkan.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att 
beslutet om förhandsbeskedet vann lagakraft enligt 9 kap. 39 § PBL.

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL.

Om fornlämningsfynd påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart avbrytas och 
anmälan om fyndet ske till länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ansökan

Beslutsmottagare
XXXXX (sökande)
Akten

XXXXX (lagfaren ägare)
XXXXX (lagfaren ägare)
XXXXX (lagfaren ägare)
XXXXX (sakägare)
XXXXX (sakägare)
XXXXX (sakägare)



YTTRANDE
1 (1)

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-05

Vår beteckning

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Sara Eresund

Planarkitekt

0150-488109

sara.eresund@katrineholm.se

Yttrande på remiss gällande Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom
fastigheten XXXXX.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande från plangruppen:

Strängstorp har i Översiktsplan 2030 för Katrineholms kommun pekats ut som stadsnära 
landsbygd, där kommunen ser goda möjligheter för utveckling av nya bostäder. Ansökan 
är i linje med översiktsplanen och plangruppen har inget att erinra.

Skulle önskemål om ytterligare bostäder i området inkomma kan krav om detaljplan bli 
aktuellt för att få en helhetssyn på områdets utveckling.

Skrivet av: Sara Eresund



TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-21 BYGG.2021.491

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Veronica Halén Bygg- och miljönämnden

Bygglovshandläggare Katrineholms kommun

10. Ansökan om marklov för trädfällning inom
fastigheten Örnen 4.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Neka marklov för trädfällning

2. Ta ut en avgift på om 3 724 Kronor, enligt kommunens gällande taxa för bygg- och

miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd

enligt miljöbalken. (Timdebitering). Faktura skickas separat.

Motivering
Av 9 kap. 12§ Plan- och bygglagen (PBL) framgår det att det krävs marklov, om

kommunen har bestämt det i detaljplanen för

1. Trädfällning

2. Skogsplantering, och

3. Markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Enligt 9 kap. 35 §PBL ska marklov ges bla. för en åtgärd som

1. Inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,

Ansökan avser marklov för trädfällning av fem tallar på den södra delen av fastigheten

Örnen 4.

Fastigheten omfattas av detaljplan 0483-P16/3. I planen framgår det att den södra delen

av planen gäller planbestämmelse n1 som innebär att träd endast får fällas om sjukdom

eller säkerhetsrisk föreligger. Marklov för trädfällning krävs

Av planbeskrivningen framgår det att planområdet ramas in av en talldunge i söder samt en

rad med björk och tall i öst. Befintlig vegetation är värd att bevara så långt det är möjligt vid

framtida exploatering. Tallarna har utifrån besiktning konstaterats inte ha något avgörande

biologiskt värde, däremot är de viktiga för karaktären i området.

Vid utformning och placering av ny bebyggelse är det viktigt att utgå ifrån befintlig karaktär på

platsen. Hänsyn skall tas till att bevara befintliga uppvuxna träd, i synnerhet ridån av tallar

längs med Åsgatan. Tallarna avses gallras i samband med exploatering. Kommunen genomför

en inmätning och klassificering av tallar efter skyddsvärdhet innan upprättande av

exploateringsavtal. Kvarvarande träd får endast fällas om sjukdom eller säkerhetsrisk

föreligger. Marklov krävs för fällande av kvarvarande träd.

Träden ska vid byggnation visas stor hänsyn.



TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-21 BYGG.2021.491

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Sammanfattning av ärendet
Ansökan inkommen till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-08-24 gällande marklov för

trädfällning av fem tallar på BRF Örnens fastighet. Sökande framför att tallarna har varit

ett problem med exempelvis nedfallande grenar och även kottar som kan träffa

parkerade bilar på Åsgatan vid gräsklippning. Även problem med barr och pollen som

kommer från träden då ventliationsfilter rengörs samt att gräsytor som krattas.

Föreningen har återplanterat sex oxelträd på andra delar av fastigheten och avser att

återplantera 8-10 lövträd där tallarna nu står.

Platsbesök har gjorts av handläggare samt kommunens miljöstrateg och kommunekolog

den 6 oktober 2021. På den angivna platsen finns idag enbart dessa fem tallar kvar. Två

tallar har de senaste åren tagits ner men det är svårt att avgöra vilket år. Om det var i

samband med exploateringen eller efter. Det saknas marklov på detta och tyvärr även

dålig dokumentation gällande vilka och hur många tallar som sparades vid byggstart av

området. Det är en markant avverkning som har gjorts efter det att detaljplanen vunnit

laga kraft.

Det kan dock tydligt konstateras att tallarna vid platsbesöket såg friska ut och inget fog

ska då finnas för att de ska fällas pga. sjukdom eller säkerhetsrisk.

Att underhålla träd annan växtlighet på en fastighet så som beskärning, klippning och

krattning kan inte heller vara ett sådan skäl till att bevilja marklovet.

Träden står en bit ifrån de befintliga byggnaderna och bör därför inte heller medföra en

sådan stor olägenhet eller skada för byggnaderna i sig.

Träden idag har en stor betydelse både gestaltningsmässigt samt för ekosystemet. De

har idag exempelvis en positiv effekt på hanteringen av dagvattnet på den aktuella

platsen. Det är givetvis positivt att föreningen önskar återplantera och kommunen önskar

då ha en dialog med sökande på hur man på sikt kan lösa den frågan.

Ärendebeskrivning och beredning
Förslag till beslut har skickas till sökanden 2021-10-13. Sökande har yttrat sig 2021-10-20

och bifogas till beslutshandlingarna.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga.

Beslutsunderlag
situationsplan

Ansökan

Örnen foton

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Yttrande från plangruppen
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-21 BYGG.2021.491

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Beslutsmottagare
XXXXX (sökande)

Bostadsrättsföreningen Örnen, Katrineholm (lagfaren ägare) 
Akten



© LMV, Katrineholms kommun

Skala 1:539
Datum 2021-08-23

Teckenförklaring
Gränser från primärkartan
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-18

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Linda Aldebert

Miljöstrateg/kommunekolog

0150-568 25

linda.aldebert@katrineholm.se

Yttrande på remiss gällande ansökan ommarklov för

trädfällning inom fastigheten ÖRNEN 4.

Samhällsbyggnadsförvaltningen miljöstrateg/kommunekolog:

En ansökan om marklov har inkommit för att fälla fem träd inom detaljplanelagt område.

I detaljplanens planbestämmelser gäller n1 - träd får endast fällas om sjukdom eller

säkerhetsrisk föreligger. Markslov ska sökas för fällning.

Vid platsbesök så klarläggs att det är fem större tallar som står inom planområdet och

sökanden vill ta ner samtliga.

I detaljplanen står följande:

Exploatering av området innebär att ett grönområde tas i anspråk för ny bebyggelse. Enligt

riktlinjer i Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden ska man också vid

ianspråktagande av grönytor, vid nybyggnationer, vidta kompensationsåtgärder för förlusten

av grönska. Detta görs exempelvis genom förbättringar av den befintliga gröna miljön.

Föreningen anger att oxelträd är planterade inom området. Dock finns inga planterade

träd i anslutning till platsen för tallarna.

Ur detaljplanen: Vid utformning och placering av ny bebyggelse är det viktigt att utgå ifrån

befintlig karaktär på platsen. Hänsyn skall tas till att bevara befintliga uppvuxna träd, i

synnerhet ridån av tallar längs med Åsgatan....Kvarvarande träd får endast fällas om sjukdom

eller säkerhetsrisk föreligger. Marklov krävs för fällande av kvarvarande träd. Träden ska vid

byggnation visas stor hänsyn. De i övrigt biologiskt värdefulla träd som behöver tas bort i

samband med exploatering ska inom planområdet ersättas av vegetation med likvärdig

biologisk funktion, förslagsvis ek och sälg

I samband med exploateringen av området har ett större antal träd tagits ned och

grönskan har inte ersatts enligt detaljplanens intentioner. Vid platsbesök konstateras

också att tallarna är fullt friska och att ingen säkerhetsrisk föreligger för att grenar ska

blåsa ner. Fastighetsägaren har också ansvar för skötsel av träden. Plan- och bygglagen 8

kap 15 § säger ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall

begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte

uppkommer.”



YTTRANDE
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-18

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

I Katrineholms grönplan (KF 2018-12-17 §179) finns följande mål och intentioner:

Mål 2. De gröna miljöerna ger goda förutsättningar för ekosystemtjänster genom stärkt

biologisk mångfald och goda spridningssamband för växter och djur

Om området runt detaljplanen Örnen står det:

Den skogbeklädda ås som sträcker sig rakt igenom Katrineholms stad och till stora delar är

intakt är mycket viktig för staden. Åsen har en viktig roll som landmärke och är populär för

promenader och motion, den har också värde som jordformation och har tidigare delvis

använts som vattentäckt. Den har höga naturvärden kopplat till barrskogen och är viktig som

det enda större spridningssambandet som går igenom stadskärnan. Enligt översiktsplanen är

åsen viktig för stadens identitet och bör stärkas och tillgängliggöras

I Naturvårdverkets/Riksantikvarieämbetes vägledning om träd i offentliga miljöer (Fria

eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer (raa.se)

Mebus, Fabian 2014) står att läsa att ansökan om marklov ska beaktas där planen

medger detta. Ansvaret ligger på utföraren att motivera hur åtgärden är förenlig med

planen. Dessutom anses översiktsplan och detaljplan vara politiskt beslutade vilket ger

ett tydlig riktning på vilket intresse som ska vägas tyngst i beslutet. Därför ska

intentionerna i planen beaktas vid avgörandet.

Träd i offentliga miljöer är ofta mycket värdefulla både ur kulturmiljö-, naturvårds- och ur

upplevelsesynpunkt. De har stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet, de

skapar attraktiva boendemiljöer, har stora ekonomiska värden (till exempel är

fastighetsvärden kring parker högre än på andra platser) och levererar ekosystemtjänster

som exempelvis filtrering av luft, temperaturreglering, koldioxidupptag och

dagvattenhantering.

Marklov bör baserat på ovanstående inte beviljas för nedtagning av träden.

Skrivet av:

Linda Aldebert, Miljöstrateg/Kommunekolog

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
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http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
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http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812?show=full
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-13 BYGG.2021.491

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Sara Eresund

Planarkitekt

0150-488109

sara.eresund@katrineholm.se

Yttrande på remiss gällande Ansökan ommarklov för

trädfällning inom fastigheten ÖRNEN 4.

Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande från plangruppen:

Skrivet av: Sara Eresund

Detaljplanen för Åsgatan som omfattar Örnen 4 vann laga kraft i 12 januari 2016 och

anses vara en relativt ny detaljplan. För de träd sökande vill fälla gäller bestämmelsen

"Träd får endast fällas om sjukdom eller säkerhetsrisk föreligger. Marklov för trädfällning

krävs." I ansökan om marklov framgår andra skäl till varför sökande vill fälla träden och

plangruppen anser inte dessa skäl vara förenliga med detaljplanen. Är träden friska ska

dessa bevaras.



Yttrande angående avslag på marklovsansökan Bygg.2021.491 

Vi boende på BRF Örnen är fullt på det klara med att den detaljplan som gällde för området 
inte blev uppfylld av Byggentreprenören. Vi har diskuterat det i föreningen till och från under 
de snart fem år som vi bott och hur vi skulle kunna tänkas återställa en del av den växtlighet 
som gått förlorad. Vi har som tidigare angetts nyplanterat ett antal oxelträd på området. 

Dels för att intrycket är att tallarna inte ger en tillfredställande inramning då det i stort sett 
bara är trädstammarna man ser. Det har under tiden fallit ner ganska kraftiga grenar vilket 
kunnat utgöra risk för skada. Vi har även anlitat entreprenör för att ta ner grenar som vi 
bedömt kunna utgöra en liknande risk.  

Som vi beskrev i vår marklovsansökan är det inte bara risken för nedfallande grenar som 
utgör ett problem. Gräsmattan under tallarna har ingen möjlighet att växa och frodas på 
grund av mängden barr från tallarna . Det är väl känt att tallbarr sänker ph-värdet i marken 
vilket inte underlättar för annan växtlighet. En nyplantering av nya träd på området kan 
alltså påverkas negativt. 

Kottar och pollen kan tyckas vara något vi kan leva med då åtminstone våra gemensamma 
kottekrattardagar är ett sätt att stärka gemenskapen i föreningen och pollen i 
ventilationsfiltren går att dammsuga bort. 

Vad gäller tallarnas förmåga att omhänderta dagvatten (regn och smältvatten) så saknas inte 
förmågan hos marklagret själv, då dessa fungerar bättre än de flesta dräneringsanordningar 
som utförs runt husgrunder. Det regn som faller blir inte tillräckligt långvarigt kvar ytligt 
för att förse gräset med tillräcklig väta. 

Vi kan tänka oss en kompromiss där vi behåller två av tallarna och att föreningen 
återplanterar träd av tillräcklig mängd och storlek för att uppnå så stor samsyn som möjligt 
för en ny detaljplan för området. 

Vänligen 

XXXXX ordf. BRF Örnen 
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Jerker Bergman Bygg- och miljönämnden

Byggnadsinspektör Katrineholms kommun

11. Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och
miljödomstolen, XXXXX
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, 
ansöka om utdömande av vite om 3000 kronor (tretusen kronor) vardera för XXXXX och 
XXXXX för perioden som häcken inte ansats enligt kommunens riktlinjer. Perioden som 
avses är;
16 augusti 2021 - 17 oktober 2021

Motivering
Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-06 att förelägga fastighetsägarna att ansa 
häcken enligt kommunens gällande riktlinjer.

Föreläggandet förenades med ett vite om 3000 kronor vardera samt ett löpande vite om 
3000 kronor vardera för varje period om en månad som häcken inte ansats enligt 
kommunens riktlinjer.

Kommunens riktlinjer föreskriver att häckar får på ett avstånd om 10 meter åt vardera 
håll från korsningar samt ha en max höjd om 0,8 meter, 2,5 meter från vardera sida om 
utfarter.

Båda fastighetsägarna delgavs beslutet. XXXXX via signerat delgivningskvitto och XXXXX 
via delgivningsman.

En av fastighetsägarna, XXXXX, överklagade beslutet till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog överklagan varpå beslutet överklagades till mark- och 
miljödomstolen som fastställde domen, dock med ändring av tidsfristen till en månad 
efter att deras beslut vunnit laga kraft. Domen överklagades till Mark- och 
miljööverdomstolen som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Föreläggandet 
vann därmed laga kraft 2020-04-07.

Vid ett platsbesök 2021-10-20 konstaterades att häcken fortfarande inte följer 
Katrineholm kommuns gällande riktlinjer.
Riktlinjerna säger max 0,8 meter hög i korsningen, 10 meter åt vardera håll samt

max 0,8 meter hög, 2,5 meter åt vardera håll vid utfart.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Med anledning av detta ansöker bygg- och miljönämnden om utdömande av vite enligt 
11 kap 37§ PBL.

Tidigare har viten utdömts nämndsammanträden 2020-08-12, 2020-12-17, 2021-02-03, 
2021-05-05 samt 2021-09-22.
Polismyndigheten har meddelat att XXXXX inte har betalt nåt vitesbelopp, varav det 
första ligger för indrivning hos Kronofogden.
XXXXX har betalat det första vitet men inte de resterande.
Ett utdömande är överklagat till Hovrätten den 9 juni.

Katrineholms service- och teknikförvaltning har två gånger (september -19 och juni-21) 
klippt in häcken till fastighetsgräns för att trottoaren ska kunna gå att använda.

Beslutsunderlag

Protokoll BMN 2019-02-06
Signerade delgivningskvitton
Svea Hovrätt beslut om prövningstillstånd
Intyg från fastighetsregistret
Beslut från Nacka Tingsrätt 2020-11-11
Foto 2021-10-20

Beslutsmottagare
Nacka Tingsrätt
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Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-02-06

Ordförandens sign Justerandes sign

Föreläggande gällande hög häck i korsningen
XXXXX, på fastigheten XXXXX, Katrineholms 
kommun

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
förelägga ägarna till fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun,
XXXXX och XXXXX att senast en månad efter delgivning av detta beslut 
ansa häcken på fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun.

Enligt kommunens riktlinjer Klipp häcken rätt, med stöd av 11 kap. 5, 19 och 
27 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL Bilaga 1,
får häcken max ha en höjd om 0,8 meter på ett avstånd om 10 meter åt vardera 
håll från korsningen XXXXX Bilaga 2 och 3, vid utfarten mot gatan får inte 
häcken sticka upp mer än 0,8 meter 2,5 meter in och 2,5 meter åt vardera håll. 
Bilaga 4. Fastighetsägarna ska även klippa in häcken till tomtgräns så att det 
går att nyttja trottoaren vilket inte är fallet nu. Bilaga 5

Underlåter fastighetsägarna XXXXX och XXXXX att följa ovanstående beslut 
förpliktigas fastighetsägarna att utge ett vitesbelopp om 3 000 kronor vardera 
med stöd av 11 kap 37 § PBL.

Slutligen förpliktigas fastighetsägarna XXXXX och XXXXX att utge ett 
belopp om 3 000 kronor vardera för varje period om en månad, räknat från det 
att fastighetsägaren senast skulle ha vidtagit rättelse. Det vill säga en månad 
efter den dag de blivit delgivna detta beslut, under vilken tid ovanstående 
åtgärder inte vidtagits.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Bertil 
Carlsson (C).

Motivering
Enligt 8 kap 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken 
för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte 
uppkommer.

Den aktuella häcken är lokaliserad på fastigheten XXXXX i korsning XXXXX 
Bilaga 6, och utgör en trafikfara. Häcken måste åtgärdas omedelbart.
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Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-02-06

Ordförandens sign Justerandes sign

Kommunen har en riktlinje för buskar och häckar som ger information om hur
växtlighet i trafikfarliga lokaliseringar, som till exempel korsningar, ska hållas.

Fastighetsägarna informeras härmed om att, i det fall de inte följer detta beslut,
kan kommunen komma att genomföra ansningen på bekostnad av
fastighetsägarna enligt 11 kap 27 § PBL.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden fattade den 2014-12-02 ett beslut om att förelägga
fastighetsägarna till den aktuella fastigheten att ansa häcken med ett vite om 5
000 kr. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som ansåg att beslutet inte var
tillräckligt tydligt motiverat. Beslutet upphävdes därför och ärendet
återförvisades till kommunen.
2017-02-27 tog Bygg- och miljönämnden ett nytt beslut att utdela ett löpande
vite. Även denna gång överklagades det till Länsstyrelsen som 2018-12-19
beslutade att upphäva nämndens beslut med anledning av att vitesbeloppet ska
vara fastställt på varje enskild person och inte solidariskt.

Vid Samhällsbyggnadsförvaltningens tillsyn 2019-01-04 togs nya bilder på
häcken. Följande brister kunde konstateras;

· Hög häck i korsningen (cirka 2 meter hög)
· Hög häck vid utfart
· Utstickande häck över trottoaren både på XXXXX och 

XXXXX

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se bilaga "Hur man överklagar"

Beslutsunderlag: PostID
183292
437861
437863
437856
437858

1. Klipp häcken rätt
2. Trottoar XXXXX
3. Trottoar XXXXX
4. Utfart
5. Korsning
6. Situationsplan 440020

______________

Beslutet skickas till: 
XXXXX
XXXXX 
Akten



 1 
SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060101 

PROTOKOLL 
2020-04-07 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 3 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

RÄTTEN 
Hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Johan Svensson, referent, samt tekniska rådet 
Börje Nordström 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Linnea Haglund 

PARTER 

Klagande 
XXXXX 

Motpart 
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm 

SAKEN 
Föreläggande att åtgärda hög häck på fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun; 
nu fråga om prövningstillstånd 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-12-04 i mål nr XXXXX 
_______________ 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

BESLUT (att meddelas 2020-04-07) 

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står därför fast. 

Skälen för beslutet 

Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om 

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd. 



 2 
SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 
Mark- och miljööverdomstolen 

Prövningstillstånd ska ges om 

– det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen

har kommit till,

– det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har

kommit till utan att prövningstillstånd ges,

– det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre

domstol, eller

– det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte 

finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall. 

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

Linnea Haglund 

Protokollet uppvisat/ 



Sid 1 (5) 
NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-11-11 
meddelad i 
Nacka 

 

Dok.Id 668358 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka 

Sicklastråket 1 08-561 656 30 måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se

www.nackatingsratt.domstol.se

PARTER 

Sökande 
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm 

Motparter 
1. XXXXX

2. XXXXX

SAKEN 
Utdömande av vite 

_____________ 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen förpliktar XXXXX och XXXXX att till staten 

betala vite om 3 000 kr vardera. 

_____________ 



Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM  
Mark- och miljödomstolen 

BAKGRUND 

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun (nämnden) beslutade den 2 

februari 2019, XXXXX, att förelägga ägarna till fastigheten XXXXX, XXXXX 

och XXXXX, att senast en månad efter delgivning av beslutet ansa häcken på 

fastigheten XXXXX i enlighet med kommunens riktlinjer. Fastighetsägarna skulle 

även klippa in häcken till tomtgräns så att det går att nyttja trottoaren. 

Föreläggandet förenades med ett fast vite om 3 000 kr vardera för XXXXX och 

XXXXX. Därutöver förenades föreläggandet även med ett löpande vite om 3 000 

kr för vardera fastighetsägare för varje period om en månad, räknat från det att 

rättelse senast skulle ha vidtagits. 

Beslutet delgavs XXXXX den 15 juli 2019 och XXXXX den 22 augusti 2019. 

XXXXX överklagade beslutet. I dom den 4 december 2019, mål nr 

XXXXX, upphävde mark- och miljödomstolen nämndens föreläggande i den del 

det gällde att klippa in häcken till tomtgräns så att det går att nyttja trottoaren. 

Vidare ändrade domstolen tidsfristen till att åtgärderna skulle ha vidtagits senast en 

månad efter att domen vunnit laga kraft och att detta även är den tidpunkt då det 

löpande vitet började påräknas. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i beslut 

den 7 april 2020, mål nr XXXXX, inte prövningstillstånd varför föreläggandet 

vann laga kraft den 7 april 2020. 

Nämnden har den 12 augusti 2020 inkommit med en ansökan om utdömande av det 

förelagda vitet. 

YRKANDEN M.M. 

Nämnden har yrkat att mark- och miljödomstolen ska förplikta XXXXX och 

XXXXX att betala löpande vite om 3 000 kr vardera för perioden den 26 juni 2020 

till den 26 juli 2020. 



Sid 3 
NACKA TINGSRÄTT DOM  
Mark- och miljödomstolen 

Till stöd för sin ansökan har nämnden anfört i huvudsak följande. XXXXX och 

XXXXX har inte följt föreläggandet om att ansa häcken enligt kommunens 

riktlinjer. Vid platsbesök den 27 juli 2020 konstaterades att häcken vida överskrider 

0,8 meter i höjd.  

XXXXX har motsatt sig att vite döms ut. Han har till stöd härför anfört i huvudsak 

följande. Han har tidigare begärt att få veta vid vilket datum som åtgärderna senast 

ska göras i praktiken utan att få något svar. Han behöver ett sådant datum för att 

diskutera med den andra fastighetsägaren. Nu synes det att nämnden ansöker om 

utdömande av vite retroaktivt. Det är oacceptabelt.  

Hans ägarandel i XXXXX är passiv och han har inte haft nycklar eller tillgång till 

bostaden på över tio år. Det har han sagt till nämnden från början. Han har erbjudit 

sig att klippa häcken åt den andra fastighetsägaren. Han har också erbjudit sig att 

betala kostnaden för kommunen att klippa häcken om de har rätt att göra det. 

Istället för att nämnden själv löser saken vill nämnden att han ska åtgärda saker och 

därmed själv hamna i dispyt med den andra fastighetsägaren. Han har tidigare 

frågat om hur många månader eller år han ska behöva betala vite innan 

myndigheterna förstår att han är maktlös i frågan.  

XXXXX har delgetts nämndens ansökan och getts tillfälle att yttra sig men har inte 

hörts av. 

DOMSKÄL 

I mål om utdömande av vite har domstolen att pröva om det föreläggande som 

ligger till grund för ansökan är lagligen grundat, om föreläggandet har riktats mot 

rätt adressat, om det delgetts adressaten, om föreläggandet har vunnit laga kraft och 

om adressaten har brutit mot föreläggandet. Om föreläggandet har överträtts ska 

domstolen pröva om adressaten har haft giltig ursäkt att inte följa föreläggandet. 

Om det finns förutsättningar att döma ut vitet ska domstolen även pröva vitets 

storlek och beakta om det finns skäl att jämka det. 



Sid 4 
NACKA TINGSRÄTT DOM  
Mark- och miljödomstolen 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att de formella förutsättningarna för att 

döma ut vitet är uppfyllda. Föreläggandet är lagligen grundat. XXXXX har anfört 

att hans ägande i fastigheten är passivt, att han inte längre har tillgång till bostaden 

och att han eventuellt riskerar att hamna i dispyt med XXXXX. Oaktat de anförda 

omständigheterna anser domstolen att han, såväl som XXXXX, i egenskap av ägare 

till fastigheten XXXXX har haft faktisk och rättslig möjlighet att efterkomma 

föreläggandet. 

Av utredningen i målet framgår att föreläggandet har delgetts XXXXX och 

XXXXX. I och med mark- och miljödomstolens dom den 4 december 2019 ska 

häcken ha varit åtgärdad senast en månad efter det att domen vunnit laga kraft. 

Domen vann laga kraft då Mark- och miljööverdomstolen inte meddelade 

prövningstillstånd, dvs. den 7 april 2020. Nämnden har nu ansökt om utdömande av 

vite för perioden den 26 juni 2020 till den 26 juli 2020. Nämnden har till sin 

ansökan om utdömande av vite bifogat fotografier av häcken från platsbesök den 27 

juli 2020. Enligt nämndens föreläggande och Katrineholm kommuns riktlinjer ska 

häckens höjd inom 10 meter från vägkorsning vara max 0,8 meter. Av 

fotografierna framgår att häcken är betydligt högre än 0,8 meter. Ägarna till 

fastigheten XXXXX, XXXXX och XXXXX, har således inte följt föreläggandet att 

åtgärda häcken och det finns därmed skäl att döma ut vite. Vad XXXXX har anfört 

om att han tidigare har efterfrågat tidpunkt för när åtgärderna senast ska vara 

utförda medför inte någon annan bedömning. Det finns inte heller skäl att jämka 

vitet. På grund av det anförda ska ansökan bifallas och XXXXX och XXXXX 

förpliktas att betala löpande vite om 3 000 kr vardera för perioden den 26 juni 2020 

till den 26 juli 2020 till staten. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-02) 

Överklagande senast den 2 december 2020.  

Per-Anders Broqvist 

_____________ 



Sid 5 
NACKA TINGSRÄTT DOM  
Mark- och miljödomstolen 

I domstolens avgörande har deltagit f.d. hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, 

ordförande, och tekniska rådet Annika Billstein Andersson. Föredragande har varit 

beredningsjuristen Maria Karlsson.  
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Hur man överklagar MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 1

http://www.domstol.se/


TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-26 MIL.2021.2568

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Linda Aldebert Bygg- och miljönämnden

Miljöstrateg/kommunekolog Katrineholms kommun

12. Yttrande över ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet

om bortledning av grudvatten vid Aspån mm,
fastigheten Fågelsta 2:1 m fl i Katrineholms kommun,
MMD mål 4969-21
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som 
sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tidigare samråd yttrat sig i ärendet om 
vattenverksamhet för flera av de föreslagna åtgärderna och haft synpunkter på bland 
annat bristfälligt beskrivna åtgärder mot grumling i Aspån, bristfällig beskrivning av 
hänsynstagande vid eventuell förekomst av musslor samt behov av förstärkta 
skyddsåtgärder vid anläggningsarbeten vid Mo vattentäkt.

Samtliga åtgärder beskrivs nu i ansökan och MKB som godtagbara skyddsåtgärder och 
föreslagna villkor samt kompensationsåtgärder anses tillgodose hänsyn till de 
naturvärden som berörs. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock att 
försiktighetsmåtten som är föreslagna för anläggningsarbeten i den grundvattenförande 
rullstensåsen runt Mo vattentäkt bör villkoras alternativt ingå i kontrollprogrammet för 
att säkerställa att vattentäkten säkras mot inläckage. I MKB föreslås en hydrologisk expert 
medverka i planeringen av arbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker att 
domstolen tillser att detta verkligen sker.

Bakgrund
Trafikverket har inkommit till Mark och miljödomstolen med en ansökan om tillstånd hos 
Mark- och Miljödomstolen enligt 11 kap. MB för att utföra åtgärder inom vattennområde 
vid anläggandet av väg 56 (MMD mål 4969-21) . Detta i form av geotekniska 
stabiliseringsarbeten och utfyllnad inom vattenområde för anläggande av vägbank, 
pålning för brostöd, uppförande av ny bro, tillfällig grundvattenbortledning, omgrävning 
av vattendraget Aspån samt byte av trumma under enskild väg. Åtgärderna berör 
fastigheterna Fågelsta 2:1 mfl i Katrineholms kommun.

Mark- och miljödomstolen har begärt nämndens yttrande i ärendet.
Mo Vattentäkt utgörs av en grävd brunn, anlagd i jord, på västra sidan av en rullstensås 
(isälvsformation). Grundvatten uttas från grundvattenmagasin i rullstensåsen. Denna



TJÄNSTESKRIVELSE
2 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-26 MIL.2021.2568

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

rullstensås benäms Katrineholmsåsen och löper ungefärligt från syost till nordvästgenom

Mo vidare mot Äs. Vattenuttaget uppgår till omkring 2 l/s (170 m3/dygn).

På västra sidan av åsen i höjd med sjön Aspen ligger en större enskild vattentäkt

tillörande Fågelsta gård.

Enligt bilagd utredning (SWECO Civl 2017-0426) så kommer grundförstärkningsåtgärder

vid anläggandet av avfarten från nuvarande väg 56 inte påverka Mo vattentäkt - under

förutsättning att grundvattennivåerna i åsen inte påverkas. I rapporten står att "vid

anläggningsarbetena bör stor försiktighet iakttas så att tätande jordlager, mellan

grundvattenmagasinet och förekommande ytvatten inte punkteras". Detta står också

som skyddsåtgärd i MKB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser ändå att skyddsåtgärder gällande anläggnings-

arbetena runt åsen nära Mo vattentäkt bör förstärkas så att rekommendationerna i

utredningen fastställs som villkor alternativt ingår i kontrollprogrammet för planerad

verksamhet för att säkerställa det långsiktiga skyddet av vattentäkten.

Ärendebeskrivning och beredning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i mars 2020 lämnat synpunkter till Trafikverket i det

sk avgränsningssamrådet.

Beslutsunderlag
Kunggörelse;Miljökonsekvensbeskrivning;Grundvattenutredning;Teknisk

beskrivning;Ansökan;Översiktskarta

Beslutsmottagare
Mark- och miljödomstolen
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-26 ALLM.2021.33

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Michaela Sjöman Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

13. Sammanträdesdatum för bygg- och miljönämnden 
2022

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för bygg- och 
miljönämnden 2021 enligt förvaltningens förslag. Nämndens sammanträden börjar 
klockan 14.00.
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

- 9 9 6 11 1 - 17 14 19 30 -

Motivering
Förslaget är anpassat till när årsredovisning 2021, redovisning av genomförd

internkontrollplan, underlag för övergriande plan med budget 2023-2025 och

delårsrapport för 2022 ska vara inlämnade till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar till

bygg- och miljönämnden. Enligt förslaget sammanträder bygg- och miljönämnden på

onsdagar klockan 14.00.

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen

Akten
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 ALLM.2021.34

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden

Avdelningschef Miljö Katrineholms kommun

14. Yttrande över förslag till preciseringar i den 
nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens 
synpunkter som sina egna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Enbart de fokusområden vars preciseringar förvaltningen har synpunkter på redovisas 
nedan.

Illegal avfallshantering
Föreslagen åtgärd att kommunerna ska identifiera riskbaserat urval av åkerier bör ske i 
samverkan med tillståndsgivande myndighet, länsstyrelsen. Preciseringarna är i nuläget 
vaga och förutsätter att de vägledningar som Naturvårdsverket tar fram 2023 är tydliga 
för att tillsynsaktiviteter och operativa mål ska vara begripliga.

Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 i FMH
Kvalitativa mål är önskvärda, exempelvis upplevda förbättringar i kunskap och vägledning.

Likvärdig tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet

Åtgärden riktas inte mot kommunen och är inte tidssatt, men om ambitionen är att 
socialstyrelsens vägledningsmaterial ska vara färdigt tidigare än 2024 så föreslås som 
tillsynsaktivitet en tillsynskampanj på anmälningspliktiga hygieniska verksamheter och 
som operativt mål att minst 30% av alla anmälningspliktiga hygieniska verksamheter 
tillsynas under 2024.

Uppdaterade miljöbalkstillstånd

Vi har inga synpunkter på själva preciseringarna men vill poängtera behovet av att i nästa 
skede säkerställa tillräckliga resurser hos prövningsmyndigheterna så att 
omprövningarna kan hanteras inom skälig tid.

Energihushållning

Hur omfattande kommer tillsynsaktiviteten gälllande tillsynsmyndigheternas kartläggning 
av tillsynsobjekt att vara? En tydligare precisering hade varit till gagn för kommunernas 
egna behovsutredningar och tillsynsplaner.

Vägledning kring energihushållningsplaner behöver särskilt fokusera på 
skälighetsbedömning.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-20 ALLM.2021.34

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Växtnäringsläckage från jordbruk och hästgårdar
Checklistorna för tillsyn i fält respektive växtnäringstillsyn på hästgårdar är otympliga att

använda och behöver antingen omarbetas eller tillsynsmyndigheterna ges möjlighet att

använda dem mer flexibelt.

Bakgrund
Naturvårdsverket har i samverkan med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten,

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät

samt representanter från länsstyrelser och kommuner tagit fram en första treårig

nationell strategi för miljöbalkstillsynen. Strategin avser den tillsyn enligt miljöbalken som

utförs av kommuner, länsstyrelser och försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Totalt har 22 fokusområden med tillhörande effektmål pekats ut. För varje fastställt

fokusområde finns förslag till preciseringar av åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa

mål som konkret berör tillsynsmyndigheterna. Det är dessa preciseringar som nu är ute

på remiss.

Syftet med remissen är att inhämta synpunkter som kan utveckla och förtydliga

preciseringarna så att effektmålen kan nås.

Beslutsunderlag

Remiss

Beslutsmottagare
Naturvårdsverket (se missivet)

Akten
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BESÖK: STOCKHOLM – VIRKESVÄGEN 2 
ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB 
POST: 106 48 STOCKHOLM 
TEL: 010-698 10 00 
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE

INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

REMISS 
2021-10-01

Tomas Waara 
Tel: 010-698 13 92 
tomas.waara 
@naturvardsverket.se 

Ärendenummer 
NV-08793-19 

Enligt sändlista 

Remittering av förslag till preciseringar i den nationella strategin för 
miljöbalkstillsynen 2022-2024 

Bakgrund 
Naturvårdsverket har under drygt ett års tid samordnat arbetet med att ta fram en 
första treårig nationell strategi för miljöbalkstillsynen. Åtta centrala 
tillsynsvägledande myndigheter tillsammans med representanter från 
länsstyrelser och kommuner har samverkat i framtagandet. Strategin avser 
miljöbalkstillsyn som utförs av kommuner, länsstyrelser och 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö.  
Syftet med strategin är att lyfta fram och stärka tillsynens slagkraftighet inom 
områden som är av nationell prioritet under perioden. Strategin ger också i dessa 
delar underlag till tillsynsplaner samt tydliggör kommande uppföljningar av 
tillsynsaktiviteter.  
Strategins inriktning under perioden 2022–2024 är nu fastställd och totalt finns 22 
utpekade fokusområden med tillhörande effektmål. Fokusområden och effektmål 
ingår därmed inte i remissen. Remissen avser de delar som konkret berör 
tillsynsmyndigheterna i och med utpekade åtgärder, tillsynsaktiviteter och 
operativa mål, det vill säga preciseringarna (se nedan).  
Strategin finns tillgänglig på Naturvårdsverkets webbplats 
https://www.naturvardsverket.se/tillsynsstrategin.  

Förslag till preciseringar 
Till varje fokusområde har förslag till preciseringar utarbetats. Preciseringar är 
ett samlingsnamn för åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål. Vidare finns 
angivet hur uppföljning av preciseringarna kan komma att ske.  
Förslag till preciseringar finns i strategin under respektive fokusområde (se ovan 
för länk). Förslagen anges i strategin som ”Preliminära preciseringar”. 
Uppföljningsdelarna kommer att ses över efterhand och avspeglar i nuläget 
endast en inriktning. 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
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Synpunkter på föreslagna preciseringar 
Remissen innebär en inbjudan att lämna synpunkter på preciseringar som berör 
er myndighet. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter som kan utveckla 
och förtydliga preciseringarna så att fokusområdenas effektmål kan nås. Inget 
hindrar att även övriga synpunkter på strategin ges men dessa kommer i så fall 
att inte att beaktas i nuläget utan sammanställas som ett underlag till kommande 
utvärdering av strategin.  
Inkomna synpunkter på de föreslagna preciseringarna kommer att hanteras av 
respektive central myndighet med ansvar för fokusområdet. Strategins 
preciseringar kommer att fastställas i december varefter strategin uppdateras på 
webben innan årets slut. 
Frågeställningar som gärna får belysas i remissvaren 

• Har ni förslag på ytterligare tillsynsaktiviteter/åtgärder som inte finns 
med i förslaget? 

• Finns det föreslagna tillsynsaktiviteter/åtgärder som inte bör 
genomföras och i så fall varför?  

• Kan tillsynsaktiviteter/åtgärder omformas för att bättre stödja 
fokusområdenas effektmål? 

Anvisningar för att svara på remissen 
Remissvaren ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 
1 november 2021. Förlängd svarstid kan efter särskild begäran medges, dock 
inte längre än senast till den 15 november.   
Svar lämnas per e-post till  
registrator@naturvardsverket.se och med kopia till  
tomas.waara@naturvardsverket.se  
Ange diarienummer NV-08793-19 och remissinstansens namn i ämnesraden i e-
postmeddelandet. Svar bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart 
format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. PDF) som följer 
tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service.  
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Vi önskar 
också, för att underlätta hanteringen av inkomna svar, att varje fokusområde, 
där synpunkt ges på preciseringarna, har en egen rubrik. 
 
 
Tomas Waara 
Naturvårdsverket 
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REMISSINSTANSER 
 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

Göteborgs kommun 

Halmstads kommun 

Helsingborgs kommun 

Hörby kommun 

Jönköpings kommun 

Kalmar kommun 

Karlskrona kommun 

Karlstads kommun 

Katrineholms kommun 

Kristianstads kommun 

Linköpings kommun 

Ljungby kommun 

Luleå kommun 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
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Malmö kommun 

Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) 

Mora Orsa miljönämnd 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 

Nyköpings kommun 

Piteå kommun 

Skellefteå kommun 

Sollentuna kommun 

Stockholms kommun 

Sundsvalls kommun 

Södertälje kommun 

Trollhättans kommun 

Umeå kommun 

Uppsala kommun 

Vadstena kommun 

Vallentuna kommun 

Västerås kommun 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Växjö kommun 

Örebro kommun 

Östersunds kommun 
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Michaela Sjöman Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

15. Meddelanden

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Meddelanden 2021-11-03

Beslutsmottagare
Akten
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Michaela Sjöman

Meddelanden

Mark- och miljödomstolen

SAKEN Förbud vid vite att släppa ut spillvatten på fastigheten XXXXX

BESLUT Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut endast på så

sätt att förbudet ska börja gälla den 30 april 2022.

Länsstyrelsen Södermanlands län

SAKEN Antagen detaljplan för Kyrkbacken 2, Valla, Valla Prästgård,

Katrineholms kommun – PLAN.2020.3

BESLUT Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut att anta

detaljplanen.

SAKEN Överklagad avgift för dispensprövning. Bygg- och miljönämnden i 
Katrineholms kommun (nämnden) beslutade den 10 maj 2021, att 
XXXXX skulle betala en avgift för nedlagd tid för prövning av 
ansökan om dispens för eldning om 505 kronor. 

BESLUT Länsstyrelsen beslutar att överklagandet avslås.

SAKEN Anmälan om vattenverksamhet för urgrävning/restaurering av damm 
på fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun. 

BESLUT Länsstyrelsen har inget att invända mot att ni restaurerar en damm 
på fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun. Detta under 
förutsättning att arbetet sker så som beskrivits i anmälan.

SAKEN Beslut om dispens från kravet på lagringskapacitet för gödsel vid

Björkviks Ponnyridskola. - MIL.2021.2196

BESLUT Länsstyrelsen lämnar dispens från kravet på 6 månaders

lagringskapacitet vid Björkviks Ponnyridskola, Västra Smedjebol,

Vedeby 6:23 i Katrineholms kommun i enlighet med begäran.

Dispensen gäller endast om kommunens Bygg- och miljönämnd

godkänner mottagaren.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

SAKEN Beslut om överprövning av strandskyddsdispens på fastigheten 
XXXXX Katrineholms kommun. 

BESLUT Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § miljöbalken att 
pröva bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun. Detta beslut kan inte 
överklagas.

SAKEN Beslut om överprövning av strandskyddsdispens på fastigheten 
XXXXX, Katrineholms kommun. 

BESLUT Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § miljöbalken att 
pröva bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun. Detta beslut kan inte 
överklagas.

SAKEN Beslut om fastställande av strandskyddsdispens på fastigheten 
XXXXX, Katrineholms kommun. 

BESLUT Länsstyrelsen fastställer bygg- och miljönämndens beslut gällande
strandskyddsdispens för nybyggnation av garage på fastigheten 
XXXXX, Katrineholms kommun.

Förvaltningsrätten i Linköping

SAKEN Överklagat beslut, Föreläggande enligt strålskyddslagen (2018:396)

Stiftelsen Barnens Dag - HAL.2021.1759

BESLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Bygg- och

miljönämnden i Katrineholms kommuns beslut om föreläggande.


	Kallelsesida
	1. Information 
	2. Redovisning av delegationsbeslut
	3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2021
	4. Planuppdrag - Detaljplan för Igelkotten, fastigheten Igelkotten 1
	5. Planuppdrag - Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl.
	6. Planuppdrag - Detaljplan för Fastigheterna Enen 2, Sälgen 1, Videt 1 och del av Katrineholm 5:1.
	7. Förslag till beslut för byggsanktionsavgift för ibruktagande av carport utan slutbesked på fastigheten Hjorten 1.
	8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun.
	9. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus inför kommande tomtavstyckning inom fastigheten XXXXX
	10. Ansökan om marklov för trädfällning inom fastigheten Örnen 4.
	11. Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och 
miljödomstolen, XXXXX
	12. Yttrande över ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
om bortledning av grudvatten vid Aspån mm,
fastigheten Fågelsta 2:1 m fl i Katrineholms kommun,
MMD mål 4969-21
	13. Sammanträdesdatum för bygg- och miljönämnden 2022
	14. Yttrande över förslag till preciseringar i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024
	15. Meddelanden



