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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2021-11-03 

BMN §106 XXXXX 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på del av fastigheten XXXXX, 

Katrineholms kommun. 

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.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M) 

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 en bostadshus samt garage med 

tillhörande tomtavstyckning. 

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

garagebyggnaden om cirka 60-1 00kvm. 

Den tillhörande tomtavstyckningen har en area om cirka 7 1 00kvm. 

Området omfattas inte av detaljplan eller om rådesbestämmelser. 

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. 

Enligt ansökan skall vatten och avlopp anslutas till det kommunala nätet. 

Sörmlands Vatten och Avfall AB har inget att erinra. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm 

Bygg- och miljönämnden 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-11-03 

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. 

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 
Tjänsteskrivelse 

-Ansökan

-situationsplan 2021-08-23

Karta- Bygglovshandläggare.

Beslutsmottagare 
XXXXX
XXXXX
Akten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2021-11-03 

BMN §107 XXXXX 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus inför kommande tomtavstyckning inom 
fastigheten XXXXX 

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.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Lars Levin (L) 

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 byggnad sa rea 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 om rådesbestämmelser. 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. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm 

Bygg- och miljönämnden 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-11-03 

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 skogsawerkning kan komma att ske i direkt närhet till ny bebyggelse. 

Ingen av dessa yttranden anses ha någon större betydelse för beslutet. 

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 
Tjänsteskrivelse 

Ansökan 

Karta 

Situationsplan 

Yttrande från plangruppen 

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Akten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm 

Bygg- och miljönämnden 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-11-03 

området. Det är en markant awerkning 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. 

Upplysningar 
Det här beslutet går att överklaga. 
Åtgärderna får inte påbörjas innan startbesked getts. 
För startbesked krävs att förslag till kontrollplan lämnas in till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor 
efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse) 
under förutsättning att beslutet inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
situationsplan 
Ansökan 
Örnen foton 
Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog 
Yttrande från plangruppen 
Yttrande från sökande 

Beslutsmottagare 
XXXXX
Brf Örnen 
Akten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2021-11-03 

BMN §109 XXXXX 

Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och 

miljödomstolen, XXXXX 

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 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Christer Johansson (M), 

Malin Sandkvist (5), Ann-Christin Sandell (5) 

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. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2021-11-03 

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 
Tjänsteskrivelse 

Protokoll 2019-02-06 - BMN §16 

Signerat delgivningskvitto åter från XXXXX
Information - delgivningsbekräftelse 

Svea HR P 14014-19 Slutligt beslut Prövningstillstånd 2020-04-07 

Domstolsbeslut Nacka TR 2020-11-11 M 5888-20 

foto 2021-10-20 

Beslutsmottagare 
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Akten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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