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INFORMATION
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

Vår handläggare

Rasmus Berglöv Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

1. Information

· Redovisning av handläggningstid för bygglov



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon, växel: 0150-570 00

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse 1 (1)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05
Vår beteckning

INFO.2022.2

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

RASMUS BERGLÖV
Handläggare telefon

0150-570 71
Handläggare e-post

rasmus.berglov@katrineholm.se

2. Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens 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 2022-09-01 - 2022-10-04 med stöd av 
gällande delegation.

Ärendets handlingar
Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-01 - 2022-10-04

Rasmus Berglöv
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-10-05

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

William Rytterström 0150-571 82 william.rytterstrom@katrineholm.se

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, 
daterad 2022-10-19.

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

Sammanfattning av ärendet
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 översiktsplanering, program och 
gestaltningsprogram finns också med i dokumentet.

Ärendets handlingar

William Rytterström
Planarkitekt

Beslutet skickas till:
Akten



Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2022-10-19



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 2022
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

● 8 detaljplaner ska samrådas under året

● 12 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 WR
Konsult
(JE)

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

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2021
1

2019
4

2021
2

2022
4

2023
1

Antagen i KF 2021-06-14 
Överklagad, Upphävd av MMD
Fågelinventering klar sommar 
2022, upp för ett tredje 
antagande under hösten

PLAN
2016.13

K YKL
(HS)

Duvestrand – Södra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostäder

2 nov
2016

2022
3

2023
1

2023
2

2023
3

Skissunderlag levererat slutet på 2021 
och tidplan anpassad till det och nya 
utredningar. Avstämningsmöte om 
nya skisser från exploatör och 
arkitekt. Dagvattenutredning ska tas 
fram. Förprojektering ska tas fram

PLAN
2020.6

E YKL
(HS)

Duvestrand – Norra delen
Nya flerbostadshus/tomter
30 nya bostäder

17 juni
2020

2021
1

2021
4

2022
4

2022
4

Exploatören har förskjutit tidplanen 
och dagvatten och skyfallshantering 
har tillkommit. Avstämning 
dagvattenutredningen med 
exploatören innan antagande

PLAN 
2017.6

E YKL
Konsult

Rådmannen 3
Fler ti l låtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017
4

2022
2

2022
4

2022
4

Miljötekniska markundersökningar 
och kostnadskalkyler för ev. sanering 
har tagits fram. Ny fastighetsägare 
okt 2019. Tidsbegränsat bygglov 
förlängs med 5 år. Ytterligare 
miljötekniska utredningar krävs. 
Inväntar länsstyrelsens försenade 
yttrande

Processteg  genomfört 

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

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Detaljplaner med prio 1
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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
(PL)

Lövåsen – Uppsala, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm

7 feb 
2018

2021
2

2022
1

2022
2

2022
2

LAGA KRAFT 2022-06-15

PLAN
2018.4

K MJ
(JE)

Strängstorpsvägen
30 nya tomter

16 maj
2018

2021
1

2022
4

2023
1

2023
1

Detaljplanen har delats. Den 
befintliga bebyggelsen handläggs i 
ärende PLAN 2021.9 . Förenklad 
förprojektering ska tas fram

PLAN
2018.7

K WR
(PL, 
MK)

Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2023
1

2023
2

2023
2

Planarbetet och arbetet med MKB 
pausades i mars 2022  i väntan på 
besked kring ny dragning av infart. 
Påbörjas på nytt maj 2022, omtag 
utformning av planen.  Ny 
dagvattenutredning ska tas fram

PLAN
2020.5

E MJ
Konsult
(HS)

Backavallen
Ca 150 bostäder

13 maj
2020

2021
4

2022
4

2023
1

2023
1

Upp i april, 23 yttranden några 
negativa yttranden gällande höjder 
och att spara området 
för idrottsändamål .
SVAAB behöver bygga om 
kulvertbrunnar. LST yttrade sig om 
dagvatten och mark behöver 
höjdsättas. Ev Akustikutredning mot 
sportverksamhet. Se över vilka tallar 
och ekar som kan sparas.

PLAN
2020.9

K YKL
(MK)

Åsporten
Bostäder och förskola

4 nov
2020

2023
1

2023
2

2023
3

2023
4

Markanvisning klar i februari 2021.
Möte med Sjötorp angående 
tidplanen hölls i april. Planarbete 
påbörjat 2022. Blir en generell 
markanvändning skola 
samt bostäder enligt Sjötorps 
tidigare förlag. Inväntar signerat 
planavtal från exploatör 4

!
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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
2020.8

K YKL
(HS)

Bergsgatan
Fler än 30 bostäder

4 nov
2020

2023
1

2023
2

2023
3

2023
4

Markanvisning klar i februari 2021. 
Startmöte bokat i slutet på 
september. Skiss returnerad på grund 
av bristande kvalitet, inväntar 
justerat förslag från exploatör

PLAN
2013.8

K WR
(MK,JE)

Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus
nya verksamheter & 28 lgh

10 dec 
2013

2015
4

2021
4

2022
4

2023
1

40 yttranden inkom. Många negativa 
till förslaget. Vinnande förslag Klädd 
till fest bestämde fasaden och inga 
parkeringar. Inväntar dialog med 
Länsstyrelsen

PLAN
2021.4

E YKL
(MK)

Björnsundet
En- och flerbostadshus, ca 
100 bostäder

9 juni
2021

2022
4

2023
1

2023
1

2023
2

Naturinventering klar. Inväntar 
reviderad skiss från exploatör. 

PLAN
2021.8

E WR
Konsult

Igelkotten
Trygghetsboende

3 nov
2021

2023
1

2023
2

2023
3

2023
3

KFAB har en konsult som påbörjat 
arbetet men ingen återkoppling.
Markförorening, måste provtas.

PLAN
2020.10

E WR
Konsult

Enen, videt, sälgen
Ny bebyggelse i  
flerbostadshus

3 nov
2021

2023
2

2023
3

2023
4

2023
4

Är inte prioriterad av KFAB. 
Länsstyrelsen vill inte att befintliga 
hus rivs.

5
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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
3

2022
4

2023
1

Utredningar måste uppdateras
Länsstyrelsen kräver att 
en arkeologisk utredning ska tas 
fram.

PLAN
2020.12

K WR
(NS)

Trolldalen – etapp 2
12 nya vil latomter

3 feb
2021

2022
1

2022
4

2023
1

2023
1

Arkeologisk utredning beställd maj 
2021. Avvaktar uppdatering av 
dagvattenutredning, diskussioner om 
verksamhetsområde krävs

PLAN 
2021.9

K MJ
(JE)

Västra delen av Strängstorp
Planläggning av befintlig 
bebyggelse

16 maj
2018

2021
1

2023
1

2023
2

2023
3

Delad från PLAN 2018.4
Riskutredning behöver 
beställas. Nedprioriterad i 
förhållande till andra detaljplaner.

PLAN
2022.2

K YKL Solparken 9 mars
2022

2023
1

2023
2

2023
3

2023
4

Naturvärdesinventering ska tas fram 

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
2021.7

K WR Ändring av Bie 3:3
Ändra bestämmelser som 
bättre lämpar sig för 
området

3 nov
2021

2022
1

2022

2

2022
3

2022
3

Förfarandet ändras till standard och 
planen kommer gå ut för granskning
Laga kraft 14 sep 2022

Detaljplaner med prio 3
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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
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 WR Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

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

Finns inget behov av fler 
förskoleplatser i närtid.
Avskrivas?

PLAN
2020.4

E MJ
konsult

Svartbäcksvägen
ca 150 bostäder

13 maj
2020

Exploatören vill skjuta fram tidplanen

PLAN
2017.5

E MJ
(JE)

Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

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

PLAN
2020.14

E WR
(JE)

Värmbolsvägen
Ny bostadsbebyggelse

7 april
2021

Inväntar exploatör

PLAN
2021.5

E WR
konsult
(PL)

Malmsheden
Nytt industri-
verksamhetsområde

3 mars
2021

Avvakta ny översiktsplan

Detaljplaner som är vilande



Ärende 
nr

Kost
nad

Handläggar
e

Ärende Status

PLAN
2017.4

K SE Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna) Uppdrag i BMN 2017-06-14
Konsult klar, startmöte juni 2022

K Lars-
Herman
DL 
SE

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

Uppdrag i kommunplan 2019-2022
Vilande

KS/
2021:31

K Sara 
Eresund
Jennie 
Hjertberg

Framtidsplan 2050 – Översiktsplan för Katrineholms kommun Pågående
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Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram







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
WR William Rytterström
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05
Vår beteckning

PLAN.2015.10

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

William Rytterström
Handläggare telefon

0150-571 82
Handläggare e-post

william.rytterstrom@katrineholm.se

4. Godkännande - Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm
2:2, Luvsjön - etapp 4

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2022-10-05

2. godkänna detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - etapp 4, Katrineholms

kommun, samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under granskningstiden

har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan tas upp för antagande i

Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som flerfamiljshus samt

en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av kommunägd odlings- samt

skogsmark.

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under

tidsperioden 11 november till den 7 december 2017.

Planförslaget var utställt på granskning 28 juni till 23 augusti 2018. Under granskningstiden

inkom 8 yttranden, varav 1 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer, vilka

ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som inte tillgodoses finns

sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 5 september 2019.

Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige 18 november 2019, överklagades och upphävdes av

Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med motiveringen att kommunen inte utrett

lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med hänsyn till bevarande av odlingsmark.

Kommunen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, som 15 oktober 2020

meddelade att kommunen inte fått prövningstillstånd.

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på granskning 2

under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021. Under granskningstiden inom 17 yttranden,

varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05 15:32:50
Vår beteckning

PLAN.2015.10

gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i

granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021.

Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige 14 juni 2021, överklagades och upphävdes av Mark-

och miljödomstolen 20 september 2021 med motiveringen att frågorna som gäller artskydd inte

var tillräckligt utredda. Framförallt då det inte fanns en inventering av vilda fågelarter i området.

Kommunen överklagade inte domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Planförslaget har kompletterats med en inventering samt en artskyddsutredning av vilda

fågelarter i området. Utredningen kommer fram till att det inte finns risk för förbud enligt

artskyddsförordningen för någon av de förekommande arterna. Samtliga yttranden,

förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de

synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 3, daterat 5

oktober 2022.

Ärendets handlingar
Plankarta

Planbeskrivning 3

Granskningsutlåtande 3

William Rytterström

Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - etapp 4 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-10-05 
___________________________________________________________________________________________________ 

Granskningens upplägg 

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 18 februari till 11 mars 2021. Handlingarna fanns då även tillgängliga på 
Kontaktcenter och på kommunens hemsida. 

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 18 februari 2021. 

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här 
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden utan synpunkter 

1 Skanova AB 2021-02-18 

2 Vattenfall Eldistribution AB 2021-02-18 

3 Kommunstyrelsen, Katrineholms kommun 2021-02-18 

4 Lantmäteriet 2021-03-02 

5 Funktionsrättsrådet 2021-03-02 

6 Länsstyrelsen i Södermanlands län 2021-03-02 

7 Sörmlands museum 2021-03-08 

8 Polismyndigheten 2021-03-04 

9 Villaägarna Västra Sörmland 2021-03-11 
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Yttranden med synpunkter 

10. Postnord        2021-02-26
Framför att postlådor ska samlas vid infarten till området i vid byggande av nya villor, radhus och
verksamhetsområden. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Placering av postlådor och -boxar regleras inte i samband med framtagande av denna detaljplan. 
Vänligen framför synpunkten i samband med byggloven för att nå rätt målgrupp. 

11. Privatpersoner som bor nära planområdet    2021-03-09
Menar att planförslaget som varit ute på granskning 2 hänvisar till samma argument för att
frångå föreslagen utveckling i översiktsplanen som tidigare planförslag och att synpunkter därför
i huvudsak är desamma. Påpekar även att kommunen frångår översiktsplanen genom att planera
dubbelt så många bostäder som översiktsplanen föreslår.
Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Kommunens huvudskäl att frångå ÖP30 
Förslag till detaljplan för Luvsjön - etapp 4 anger kommunen följande huvudskäl för att frångå 
översiktsplanen. 

1. För att skydda sammanhängande stråk av tätortsnära natur
Vår kommentar: Kommunen skapar begreppsförvirring genom att använda två definitioner av 
grönt stråk men presenterar inte i sak något argument för varför man genom att ta bort ett grönt 
stråk kan skydda spridningssamband för djur och växter. Det kan tilläggas att i grönplanen har 
inget av områdena markerats som gröna stråk. Det område som nu avses bebyggas anses dock 
utgöra ett svagt grönt samband till skillnad mot området B10. I ÖP 30 anges det område som nu 
avses bebyggas som grönt stråk men inte området B10. 

2. För att skydda hotade arter
Kommunen påstår att det har hittats fler hotade arter i B10-området jämfört med det nuvarande 
planområdet. Det stämmer att det hittades en rödlistad art mer i det initiala planområdet - 
nämligen Backsmörblomman som i rödlistan klassas som livskraftig. Men att göra detta till skäl 
för att byta område att exploatera, får anses som ett mycket svagt skäl. I NVI 2017 påtalas det 
som en brist att inte inventeringar gjorts även under höstperioden, varför vissa kärlväxter och 
markväxande storsvampar inte kunnat inventeras. 

3. Blandlövskogen har större värde än blandbarrskogen.
Vår kommentar: Det är ett påstående som inte har stöd i Naturvårdsinventeringarna, NVI 2016 
och 2017, där båda områden har samma klassificering (förutom att det finns ett område med 
högre klassning i det område som nu avses exploateras). Det finns också ett felaktigt påstående 
om område B10: “För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och 
passage av grönska in och ut ur Värmbol” (s.3 i Granskningshandling 2). Vår kommentar: Det 
krävs betydande åtgärder för att över huvud taget göra denna framkomlig. I 
Naturvärdesinventeringen, NVI 2016 (sid 5), står det: “De nyligen genomförda skogliga insatserna 
som resulterat i kraftig slybildning och få kvarvarande äldre träd har inverkat negativt på 
områdets naturvärden” (delområde 1, 4 och 5). Den skog som nu avses att exploateras kan 
däremot sägas vara enkelt tillgänglig genom sin lukighet och etablerade stigsystem. 

4. Byggrätter i östliga, sydliga och västliga lägen är dessutom möjliga att ange i större
utsträckning inom det aktuella planområdet jämfört med det Föregående. 
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Vår kommentar: Det är på denna punkt extra överraskande att kommunen överger sin egen 
översiktsplan så snart efter att den antagits. Alla nödvändiga kartunderlag har funnits tillgängliga 
under hela den tid arbete med översiktsplanen pågått och det har varit fullt möjligt att bedöma 
tomtlägenas väderstreck redan när planen antogs. Det går också att sätta frågetecken kring 
påståendet i sig, då det inte alls saknas bygglägen i de önskade väderstrecken i det ursprungliga 
planområdet. Särskilt vad gäller söderlägen finns stor potential i det initiala området utifrån vad 
som kan utläsas av tillgängligt kartmaterial. 

Synpunkter på Lokaliseringsutredning Luvsjön etapp 4 
I lokaliseringsutredningen anges delvis en annan anledning till varför ÖP 30 frångås med 
hänvisning till den nya Grönplan kommunen låtit ta fram och som antogs 2018-12-17. I 
Lokaliseringsutredningen står att läsa att skälet för att frångå ÖP 30 är för att skydda 
sammanhängande stråk av tätortsnära natur. Samhällsbyggnadsförvaltningen anger också att 
område B10 är markerat som grönt samband i Grönplanen (sid 7 i Lokaliseringsutredningen). 

Det finns en karta från Grönplanen i lokaliseringsutredningen på sidan 7. Den visar gröna stråk 
och gröna samband. De gröna stråken har till stora delar ritats om i förhållande till kartan över 
gröna stråk som fanns med i ÖP 30, och ett grönt stråk har nu försvunnit från det tilltänkta 
planområdet, oklart varför. Både de gröna stråken och de gröna sambanden anges utgöra en mix 
av ekologiska och rekreativa värden vilket gör kartan mycket svårläst. Exempelvis anses det 
skogsområde kommunen vill bebygga utgöra ett svagt grönt samband vilket är förbryllande då 
det ju utgörs av obebyggd skogs- och åkermark. Stora delar av de områden som på kartan anges 
utgöra starkare gröna samband består av förtätad stadsbebyggelse. Det kan givetvis förklaras av 
att områdena anses skilja sig ur rekreativ synpunkt men då måste samtidigt konstateras att 
kartmaterialet inte går att uttyda på något meningsfullt sätt. Tvärtemot vad 
Samhällsbyggnadsförvaltningen påstår är område B10 inte markerat som vare sig grönt stråk 
eller grönt samband i Grönplanen, se sid 7 i Lokaliseringsutredningen. 

Miljöhänsyn 
Vi finner det motsägelsefullt att det sammanhängande stråk av tätortsnära natur, som 
kommunen säger sig vill värna om (genom att inte bebygga planområde B10) ändå fortsätter att 
exploateras genom byggprojektet på fastigheten Värmbol 1:61 (B9 i ÖP30). I dagsläget utgörs 
detta område av en blandskog med hög tillgänglighet. Området anges både som grönt stråk och 
grönt samband på ovan nämnda karta. Sammanfattningsvis gör detta att den påstådda 
miljöhänsyn kommunen hänvisar till för att frångå ÖP 30 ter sig mycket godtycklig. 

Förtätning 
Under rubriken Förutsättningar och ställningstaganden står följande att läsa: ”I översiktsplanen 
har olika strategier formulerats för staden. De syftar i huvudsak på att förtäta Katrineholm, bidra 
till en mer blandad bebyggelse, erbjuda en attraktiv stadsmiljö samt erbjuda boende för alla. ” 

Lokaliseringsutredningen reser dock frågetecken om hur kommunen arbetar med att förtäta 
Katrineholm. På sid 9 klargör Samhällsbyggnadsförvaltningen att området ska rymma 100 nya 
bostäder + förskola och att det måste vara sammanhängande ytor på över 15 hektar för att de 
alls kan komma ifråga som alternativ. Varför alla de nya bostäderna måste lokaliseras på sådant 
sätt framgår inte och ett sådant resonemang bortser från möjligheten till förtätning på flera 
mindre arealer. Konsekvensen blir att ett så stort område måste förläggas längre utanför staden, 
och i detta fall även i strid med översiktsplanen. Varför detta snäva villkorande? Om inte en 
förtätning kan ske genom att bebygga flera mindre delar obebyggd mark så riskerar både  
stadens bebyggelse och dess grönområde/gröna stråk/gröna samband att fragmentiseras 
ytterligare. 
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Utifrån de uppställda villkoren är det inte överraskande att endast Område B verkar vara möjligt 
att exploatera. Detta trots att det inom flera av de undersökta områdena finns lämplig tomtmark 
som sammantaget väl motsvarar kommunens behov. Därigenom finns också en möjlighet att 
undvika att bebygga åkermark eller bryta mot strandskyddet. Det skulle även möjliggöra att 
större sammanhängande skogsområden skulle kunna avsättas för rekreation och friluftsliv. Men 
det har Samhällsbyggnadsförvaltningen alltså valt att bortse från i detta fall. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan kommenterat synpunkterna om att översiktsplanen 
frångås i granskningsutlåtandet, daterat 2021-01-20. 

Utöver detta ger samhällsbyggnadsförvaltningen följande svar på nya framförda synpunkter: 

Kommunens strategiska planer för, och information om området hade blivit tydligare inför 
framtagande av grönplanen än när översiktsplanen togs fram. Grönplanen är en tematisering av 
översiktsplanen och skiljer sig därför oundvikligen delvis från föreslagen utveckling i 
översiktsplanen. Planering bygger alltid på avvägningar mellan olika intressen. Den exploatering 
som sker utanför planområdet sker utifrån avvägningar som varit nödvändiga att göra på aktuell 
plats. 

Kommunen bedömer, utifrån tillgängligt underlagsmaterial och egna bedömningar av området, 
att det är högre naturvärden och potential för blandlövskogen söder om planområdet än vad det 
är för skogen inom planområdet. Sumpskogen, som har påtagliga naturvärden, kommer få ett 
starkare skydd genom detaljplanen då den planläggs som naturmark. Sumpskogen och övrig 
mark som bevaras inom planområdet kommer fylla en viktig roll för biologisk mångfald och 
rekreation. 

Bostadsbyggande är ett viktigt allmänt intresse och kommunen har ett uttalat mål om att öka 
antalet invånare till 40 000 innan år 2030. För att nå detta mål krävs omfattande nybyggnation av 
bostäder och skolor och det är anledningen till att lokaliseringsutredningen utgår från stora 
sammanhängande ytor. Luvsjö-området är populärt och ligger inom cykelavstånd till 
Katrineholms centrum. Det går inte att få till efterfrågade antal bostäder, framförallt 
utrymmeskrävande villatomter, enbart genom att förtäta i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Det pågår flera småskaliga förtätningsprojekt i kommunen, men förtätning behöver 
ske på en stor skala för att nå mål och tillgodose efterfrågan och behov av nya bostäder i 
Luvsjöområdet. 

12. Privatpersoner som bor nära planområdet 2021-03-09 
Privatpersonerna vill överklaga delar av förslaget.
Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Vi vänder oss mot planerna att bygga de ca 8 hus markerat med (Nr 1 i bifogad karta) då det 
förstör en värdefull åkermarkskantzon i söderläge. I kantzonen återfinns bl.a. blåsippa, hassel, 
rikligt med enbuskar, ek och utställda halvgrova aspar med framtida naturvärden av 
hålträdskaraktär. De är värdefulla för bl.a. arter som spillkråka, gröngöling, större och mindre 
hackspett, skogsduva och andra hålbyggande arter. Närheten till Luvsjön gör att även knipa kan 
tänkas häcka i aspen när andra hålbyggande arter berett vägen. Även mården nyttjar hålträd. Det 
torde också vara mycket onödigt att bebygga åkern (i nedförsbacke) i direkta gränslandet till 
strandskyddet som fastslagits för Luvsjön (se figur 2 i dokument planbeskrivning, sid 4). I stället 
bör försiktighetsprincipen tillämpas gällande strandskyddet för att undvika onödiga föroreningar 
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i sjön som avverkning och byggnationen kommer innebära. Vi föreslår istället att en kantzon med 
skog sparas längs åkern vilket torde minska föroreningar som leds ner mot sjön genom att vatten 
kan filtreras och tas upp genom trädens rötter. Det skulle också ge en vackrare landskapsbild 
mellan befintligt och tänkt bostadsområde. 

Vidare anser vi att detaljplanen bortser från naturvärdet av det berg som ligger mellan åker och 
gångväg i södra delen av område 2. Det har framtida nyckelbiotopskaraktär och är extra 
värdefullt då det ligger i söderläge. Det har också stora rekreationsvärden för oss som redan bor 
på Blåvingevägen och är en naturlig lekplats. Att förstöra kantzonen av åkern genom att slå upp 
hus påverkar också berget med beskuggning, vilket är negativt för naturmiljön där. Berget och 
kantzonen mot åkern är också en huggormsbiotop där de kan ses varje vår. Av förslaget framgår 
inte om man avser spränga bort hela berget eller visa någon form av hänsyn. Hela berget 
och kanten av åkern i anslutning till berget bör ingå i område 1 som naturvärde med skyddsvärd 
karaktär (se figur 8 i dokument planbeskrivning, sid 10). 

Vidare är vi bekymrade över figur 11 som påvisar planerna att anlägga en torrdamm i direkt 
anslutning till berget. Det anser vi vara direkt olämpligt med hänsyn till ovan sagda. Det torde 
också påverka alskogens vattensystem, område 1 (se figur 8 i dokument planbeskrivning, sid 10) 
negativt och störa markens naturliga kapillära system i direkt anslutning till alskogen som 
kommunen själva identifierat som ett skyddsvärt område. Planerad torrdamm ligger också i 
direkt anslutning till vattenförande dike som går direkt ut i Luvsjön vilket vi anser vara 
problematisk med tanke på föroreningar. Hur planerna om torrdammens placering påverkar 
grundvattennivån för husen på Blåvingevägen (med jordarten lera) anser vi också vara oklart. 

Vi hoppas ni tagit till er våra synpunkter och ändrar förslaget med hänsyn till våra synpunkter. Vi 
vill gärna ha ett möte på plats för att diskutera de punkter vi tagit upp och överklagat. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Att en fastighet belägen inom en tätort angränsar till naturmark som inte är detaljplanelagd 
medför alltid en risk att den i framtiden kan få nya grannar. Det vore omöjligt att få till nya 
bostäder i attraktiva lägen om inte förtätning kunde ske i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Tomterna närmast sjön kommer sannolikt bli de mest eftertraktade i hela planområdet och bidra 
till att koppla ny bebyggelse mot befintlig vid Blåvingevägen. Lokaliseringen för planerad 
bebyggelse har valts utifrån övergripande lämplighetsbedömningar och med hänsyn till 
framtagna naturvärdesinventeringar. Bebyggande av brynzoner innebär alltid ett bortfall av dess 
naturvärden. Dessa värden har vägts mot det allmänna intresset av ett ökat bostadsbyggande i 
attraktiva lägen. I sammanhanget bedömer kommunen att bevarad naturmark inom 
planområdet kommer inrymma en del naturvärden även efter genomförande av detaljplanen. 

Kommunens ambition för byggande inom planområdet är att bevara de naturliga 
höjdförhållandena i så hög grad det är möjligt. Kullar och kraftigt lutande delar av området 
innehåller ofta naturvärdeselement och dessa platser är generellt ofta uppskattade för lek och 
rekreation. Denna mark planläggs som naturmark och blir skyddade som det genom 
detaljplanen. 

Dagvatten från planområdet behöver fördröjas och infiltreras. Dammen för att ta hand om 
dagvatten är placerad enligt rekommendationer i framtagen dagvattenutredning. 

13. Trafikverket 2021-03-09 
Framför att det stängsel som plankartan reglerar om för planerad skolfastighet måste placeras 
minst 7 meter från Trafikverkets väg då placeringen inte framgår tydligt i planhandlingarna. 
Trafikverket förutsätter att kommunen säkerställer att gällande riktvärden för trafikbuller 
uppfylls inom skolområdet. 

Upplyser att Trafikverket och kommunen har ingått i ett avtal gällande detaljplanens två 
anslutningar till väg 557 sedan den föregående granskningen. Hänvisar till föregående 
granskningsyttrande, daterat 2018 08-23, avseende ytterligare åtgärder som berör väg 557. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Närheten för stängsel till väg 557 regleras inte genom detaljplanen och frågan får hanteras i 
samband med bebyggande av skolfastigheten. Gällande riktvärden för buller ska följas i samband 
med bebyggandet av området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till sina svar i föregående granskningsutlåtande, daterat 
2021 01-20, med avseende på ytterligare åtgärder som berör väg 557. 

14. Västra Sörmlands Räddningstjänst 2021-03-10 
Anser att följande punkter måste beaktas i förslaget:
• Ras- och skredrisken i området.
• Områdena för översvämningsrisk i lokaliseringsutredningen och planbeskrivningen

överensstämmer ej med varandra. På illustrationsplanen i planbeskrivningen är
bebyggelse planerad just i det område där översvämningsrisk finns enligt
lokaliseringsutredningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Områdena som visar översvämningsrisk skiljer sig delvis mellan planbeskrivningen och 
lokaliseringsutredningen på grund av olika detaljeringsgrad för underlagsmaterialet. 
Översvämningsrisk enligt bilderna i planbeskrivningen har beräknats med hjälp av en detaljerad 
skyfallsanalys, som en del av arbetet med att ta fram dagvattenutredningen. Områdena med 
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översvämningsrisker i Lokaliseringsutredningen är hämtade från Länsstyrelsens 
lågpunktsinventering. Inventeringen ger en bra överblick av var det finns risk för översvämningar 
och är väl lämpad för den geografiska skalan som lokaliseringsutredningen avser. 
Dagvattenutredningen ger en detaljerad bild av vilka översvämningsrisker som finns i 
planområdet. 
 
Lägsta höjd för färdigt golv regleras i plankartan genom planbestämmelserna "b" för de delar av 
bebyggelsen där det behövs med hänsyn till översvämningsrisker, dagvattenhantering och 
självfall för avlopp. Höjderna är hämtade från den förprojektering som tagits fram inom ramen 
för projektet. Följer bebyggelsen planbestämmelserna bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att ny bebyggelse lider liten risk att drabbas av översvämningar. 

15. Service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun  2021-03-10 
Sammanfattar tidigare deltagande i ärendet och framför därefter sina synpunkter. 
Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet: 
 
Föreslagen dagvattenlösning med dikessystem och dammar i de delar av planområdet där 
kommunen kommer att stå ansvarig, är en lösning som behöver finansieras och kvalitetssäkras. 
För service- och tekniknämnden innebär det ett utökat drift- och underhållsansvar vilket kräver 
mer av omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser. Detta kräver i sin tur motsvarande 
ekonomiska resurser. 
 
Vid planering av lekplats och lekområde förespråkar service- och tekniknämnden en samordning 
med den planerade förskolebyggnationen inom området för att nyttja kommunens resurser på 
bästa sätt. Det bör också säkerställas att ev. byggnation av lekplats harmonierar med 
intentionerna i den strategi för lekplatser och utomhusgym som är under framtagande. 
Tillkommande skötsel och underhåll av lekplats och grönytor medför ökade kostnader för 
service- och tekniknämnden, vilket behöver beaktas i kommande budgetprocesser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planförslaget har tagits fram enligt principen att dagvatten ska omhändertas lokalt inom varje 
fastighet och att öppna dagvattenlösningar ska väljas där det är möjligt. Detta i enlighet med 
gällande handlingsplan för dagvatten. För vissa fastigheter inom planområdet är det sådana 
markförhållanden att det inte går att omhänderta dagvatten lokalt. För dessa fastigheter kommer 
Sörmland vatten att bilda verksamhetsområde. Öppna dagvattenlösningar som tjänar gator och 
annan allmän mark ska bekostas av kommunen, enligt gällande riktlinjer och överenskommelse 
med Sörmland vatten och avfall AB. Oklarheter kring budget och ansvar för öppna 
dagvattenlösningar behöver diskuteras på en högre nivå än i det enskilda detaljplaneärendet för 
att få effekt. 
 
Planförslaget medför inte att en lekplats måste iordningställas fristående i området och frågan 
kan med fördel hanteras efter eller parallellt med planarbetet. 

16. Sörmland Vatten och Avfall AB     2021-03-11 
Framför följande synpunkter med avseende på vatten och avlopp (VA) samt renhållning: 
 
VA 
S.12, Teknisk försörjning: 
Ändra meningen i första stycket: 
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Kapacitet finns i ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya bostäderna till 
"Kapacitet finns i dagsläget i ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya 
bostäderna." 
 
S.19, Avtal: 
Ändra första stycket till "Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm 
Vatten- och Avfall AB och Katrineholms kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och 
avlopp". En utökning av verksamhetsområdet hanteras inte i genomförandeavtalet. 
 
Plankarta: 
Fastighet b8 lägsta nivå för färdigt golv saknas i plankarta. 
 
Renhållning 
Remiss 101628 (Luvsjön etapp 4) - Sörmland Vatten anser att kommunen bör planera för en AVS 
(återvinningsstation inom Luvsjöområdet. Detta då AVSen vid gamla Lyktan försvunnit och 
närmsta AVSen för boende inom området blir vid ICA Speceritjänst. Om vi ska klara av att öka 
utsorteringen av förpackningar och göra det lätt för kommuninvånarna att göra rätt så borde 
planering av en nyetablerad AVS finns med inom Luvsjöområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planhandlingarna uppdateras utifrån framförda synpunkter om teknisk försörjning, avtal och 
plankarta. 
 
Kommunen kommer inte lägga till ett specifikt område för en återvinningsstation inom 
planområdet. Detta då synpunkten inkommit för sent i arbetet med detaljplanen och inte är 
förankrad i projektgruppen. 

17. Sjöholm-Krämbols samfällighetsförening    2021-03-09 
Anser att den del av planområdet som ligger väster om väg 577 ska undantas från antagande. 
Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet: 
 
Motivering 
Planförslaget beskriver 2 delområden och yttrandet berör i huvudsak det södra området som 
gränsar mot Lillsjön. 
 
I kommunens översiktsplan "del staden" som antogs den 17 november 2014 finns angivet ett 
utbyggnadsområde B10 för bostäder. I detta område öster om väg 557 ingår åkermark som i 
norr gränsar mot Blåvingevägen. Denna åkermark har inte brukats de senaste åren. I 
Blåvingevägen torde finnas tillgång till vatten- och avloppsledningar och annan infrastruktur för 
anslutning av tillkommande bostäder som nu föreslås byggs på västra sidan om väg 557. 
Dessutom kan en lokalgata anslutas till Blåvingevägen som ger en säkrare anslutning än en ny 
utfart på väg 557. 
 
I planförslaget finns ingen genomarbetad analys och motivering varför inte detta område som 
gränsar mot Blåvingevägen i första hand exploateras. Detta område är ju redan utpekat i 
översiktsplanen. 
 
Invändningar mot exploatering av södra delen etapp 4. 
1. Bebyggelsen kommer under april-september med ökat antal människor som rör sig vid 

Lillsjön att störa fågellivet. I sjön häckar kanadagäss, grågäss, gräsand, knipa, fiskmås och 
skäggdopping. I vassarna häckar sävsparv, sävsångare, rörsångare och vissa år 
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kärrsångare. Fram till 2015 häckade brun kärrhök i det norra vassområdet som gränsar 
mot planområdet. 2018 iakttogs ett par tranor med 2 ungar ca 10 dagar gamla vid 
Lillsjöns norra strand där de troligen häckat. 

2. I norra delen av planområdet som i väster gränsar mot den enskilda väg som förvaltas av 
Sjöholm-Krämbols samfällighetsförening finns ett skyddsvärt område för den ovanliga 
skogsklockan, som är en rödlistad art, hotkategori (NT). Den växer i bakslänten av diket 
och in på marken som i planbeskrivningen kallas "hassellund". Detta område måste 
skyddas. 

3. Som tidigare beskrivits är en ny utfart på väg 557 olämplig. 
4. Åkermarken som enligt planförslaget skall exploateras ligger sedan 3 år obrukad men kan 

lätt tas i bruk igen. Övrig brukad jordbruksmark i Krämbol ligger nära och brukas av 
samma arrendator. Denna del av planområdet har en vacker vy mot Lillsjöområdet. 
Denna vy kommer att trasas sönder om bostäder med upp till 8 meters nockhöjd byggs. 

 
Sammanfattning 
Kommunen har i detaljplanen inte gjort en godtagbar analys som motiverar att ingen bebyggelse 
placeras på södra sidan om Blåvingevägen. I tidigare översiktsplan var detta område utpekat för 
bostäder. Naturvärdesutredningen som redovisats ger bara en översiktlig bedömning av 
naturvärdena runt Lillsjön. Ingen noggrann analys redovisar det intrång på fågellivet som 
exploatering av åkermarken väster om väg 557 medför. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att åkermark tas i anspråk för 
planerade bostäder. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20. 
 
Utöver vad som framgår i yttrandet till Mark- och miljödomstolen hänvisar förvaltningen till 
lokaliseringsutredningen, daterad 2021-01-20 med avseende på vald lokalisering för planerad 
bebyggelse. Den södra delen av planområdet är i enlighet med föreslagen utveckling i gällande 
översiktsplan. Se svar till yttrande nummer 9 med avseende på synpunkten om att 
översiktsplanen frångås. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att ordna nya utfarter till väg 557 i 
enlighet med planförslaget. Motivering finns i svar till Trafikverket i detta dokument samt i det 
föregående granskningsutlåtandet, daterad 2019-09-05. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att hassellunden behöver 
skyddas. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en artskyddsutredning avseende fågel. I den 
bedöms det inte finnas risk för förbud enligt artskyddsförordningen för någon av de 
förekommande arterna. Ett utvecklat resonemang kring fågellivet är tillagda till handlingarna. 
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning 

Synpunkter gällande att detaljplanen frångår Översiktsplanen. 
 
Synpunkt om att planerad bebyggelse i den södra delen av planområdet skymmer utsikten mot 
Lillsjön, för boende vid Blåvingevägen. 
 
Synpunkt om att den södra delen av planområdet inte borde byggas. 
 
Synpunkt om att planerad bebyggelse närmast Luvsjön inte ska byggas. 
 
Önskemål om att orda en återvinningsstation inom planområdet. 

Ändringar i förslaget 

Inga ändringar utöver de som listas nedan. 

Planbeskrivning 

Texten har anpassats utifrån förslag på förtydligade från Sörmland Vatten och Avfall AB. 

Plankarta 

Bestämmelser om lägsta tillåtna höjd för färdigt golv som saknades läggs till. 
 
 
 
I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 2022-10-05 
 
 
Jonatan Faijersson     William Rytterström 
Planarkitekt      Avdelningschef 
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Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - 
etapp 4 

Fastigheten Sjöholm 2:2 
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Handlingar 

• Plankarta i skala 1:2000 (A1) med planbestämmelser 
• Planbeskrivning (detta dokument) 
• Illustrationsplan 
• Behovsbedömning 
• Fastighetsförteckning 

Underlag till detaljplan 

• Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa Naturvård, 2017-
06-01. 

• Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02. 
• Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön, Ramboll Sverige AB, 2018-05-24 
• Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018 
• Arkeologisk förundersökning, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018 
• Lokaliseringsutredning, Katrineholms kommun, 2021-01-20 
• Artskyddsutredning avseende fågel, Luvsjön, Sweco Sverige AB, 2022-09-16 

Syfte 
Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet för ett antal nya villatomter samt radhus och 
flerbostadshus i upp till två våningar vid Luvsjön. I detaljplanens norra del skapas även en 
förskoletomt för fyra till fem avdelningar. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomter i 
Katrineholm finns det ett behov av att tillgängliggöra mer mark för bostadsetablering. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget cirka 4 km från Katrineholms centrum, väster om Värmbol och strax 
söder om riksväg 52. Området omfattar cirka 18 hektar och är idag obebyggt. Planområdets 
lokalisering i naturmark innebär att boende får närhet till grönområden av god kvalitet i 
anslutning till sin bostad samt möjlighet till rekreation, friluftsaktiviteter och naturupplevelser. 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun. 

 
Figur 1.Översiktsbild som visar planområdets läge i staden. 
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Tidigare ställningstaganden 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 2 januari 2015. 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 september 2015 att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Luvsjön – etapp 4, del av fastigheten Sjöholm 2:2, 
Katrineholms kommun, i syfte att möjliggöra byggnation av enbostadshus. 

Översiktsplan 
Utveckling enligt planförslaget i den norra delen av planområdet går emot intentionerna för 
utveckling enligt "Översiktsplan 2030 - del staden". Detta eftersom cirka 50 bostäder och förskola 
planeras på mark som enligt översiktsplanen är utpekat som "grönyta där enstaka bebyggelse 
kan förekomma". Bebyggelse av flerfamiljshus i den södra delen av planområdet föreslås dock i 
enlighet med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett avsteg från 
intentionerna i översiktsplanen är nödvändigt i detta sammanhang. 
 
I ett tidigare skede av arbetet med detaljplanen undersöktes möjligheterna att bebygga mark 
som pekats ut för bostadsbyggande i översiktsplanen. Delar av planområdet ändrades emellertid 
till att bli på mark som Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer som mer lämpligt för 
bostadsbebyggelse. En av anledningarna att bebyggelse föreslås enligt planförslaget och inte helt 
i enlighet med översiktsplanen är för att bevara blandlövskogen i riktning in mot Värmbol. I 
översiktsplanen är denna blandlövskog utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är av vikt som en förbindelse in och ut ur 
Värmbol. Bedömningen har gjorts efter mer detaljerade undersökningar än vad som var möjligt i 
samband med framtagandet av översiktsplanen. Denna förbindelse fungerar som ett 
spridningssamband för djur och växter. 
 
För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och passage av grönska in 
och ut ur Värmbol. Naturvärdesinventeringar som tagits fram visar att både det tidigare och det 
nu valda planområdet till stor del utgörs av skog som innehåller påtagliga naturvärden. Den del 
av planområdet som utgått har gjort det på grund av den stora andelen ädellövträd i området 
och att fler hotade arter har påträffats inom det jämfört med det valda området. Byggrätter i 
östliga, sydliga och västliga sluttningar är dessutom möjligt att medge i större utsträckning inom 
det aktuella planområdet jämfört med det föregående. 

Lokaliseringsutredning 
Under arbetet med att ta fram en ny detaljplan har en lokaliseringsutredning tagits fram som 
hjälp för att hitta och utvärdera vilken som är den mest lämpliga lokaliseringen för ny bebyggelse 
i stadsdelen. Lokaliseringsutredningen presenterar alternativa lokaliseringar motsvarande det 
denna detaljplan gör möjligt. Alternativa lokaliseringar utvärderas övergripande med hänsyn till 
hur stor del den är på jordbruksmark respektive skogsmark, strandskyddad mark, 
markförhållanden samt närhet till befintliga vägar och vatten- och avloppsnät. 

Riksintresse 
Planområdet berör inga riksintressen. 

Detaljplan 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 
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Strandskydd 
Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna och strandskydd råder inom 100 meter 
från Lillsjön och Luvsjön. Vid exploatering i sådana områden ska naturvärden samt allmänhetens 
friluftsliv beaktas enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB). Lillsjön, som är en del av sjön Viren, ligger 
sydväst om planområdet och kvarteren inom detaljplanen har avgränsats för att ligga utanför 
strandskyddszonen på 100 meter från Lillsjön. 
 
Luvsjön ligger sydost om planområdet. Fem villatomter samt en gång- och cykelväg berör 
strandskyddszonen och strandskyddsbestämmelserna kommer att upphävas inom detta 
område. Strandskyddet upphävs i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 5 MB. Marken behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Hänsyn är taget till djur- och växtlivet runt sjön och ett respektavstånd hålls fritt på ca 
70 meter till sjön. 
 
Marken består i dag av ängsmark och genomförd naturvärdesinventering visar att det är låga 
naturvärden på det exploateringsområde som berörs av strandskyddsbestämmelser. 
Utformningen av bostadsområdet bygger vidare på den utbyggnad som skett runt Luvsjön 
tidigare, vilket skapar en naturlig anslutning till Luvsjön etapp 3 vid Blåvingevägen. För att skapa 
en gräns mellan villatomterna och Luvsjön kommer en gång- och cykelväg att byggas ut för att 
förbättra för det rörliga friluftslivet. Med denna exploatering kommer ett sammanhängande 
gång- och cykelnät runt Luvsjön vara utbyggt. 
 

 
Figur 2. Strandskydd runt Luvsjön syns som streckad linje. I bilden syns villaområdena Luvsjön etapp 2 och 3 som 
redan är detaljplanelagda. 

Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära 
någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra 
resurser. Således kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. 
Denna bedömning grundas på att stora negativa konsekvenser av planförslaget på miljön ej 
kunnat påträffats. Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar 
kommunens uppfattning. 
 
Förutom de i behovsbedömningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen i sitt 
yttrande, daterat 1 juni 2017, framföra följande inför det fortsatta planarbetet. 
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Hälsa eller säkerhet – Buller 
Beräkning av omgivningsbuller bör redovisas i planhandlingarna. 
 
Strandskydd 
Särskilt skäl för upphävande av strandskydd ska redovisas. 
 
Miljökvalitetsnormer – Vatten 
Dagvatten och avlopp ska hanteras med försiktighet. 
 
Klimatanpassning 
Hänsyn bör tas till framtida klimatförändringar. 
 
Naturmiljö 
Det bör göras en naturvärdesinventering i den skog som ingår i planområdet. 
 
Fornlämningar 
Länsstyrelsen avser att fatta beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen för 
att klargöra förekomst av forn- och kulturlämningar inom planområdet. 
 
Värdefull jordbruksmark 
En avvägning bör göras mellan värdet att behålla jordbruksmarken och exploatering. 

Förenlighet med översiktsplanen och Miljöbalken 
Planförslaget strider till vissa delar mot Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att pröva bebyggelse inom 
planområdet, i strid mot gällande översiktsplan. Detta för att bevara de naturvärden som 
påträffats inom delar av planområdet som utgått. Föreliggande detaljplan innebär att skogs- och 
jordbruksmark används till nya bostäder. Med hänsyn till planområdets geografiska lokalisering 
är det möjligt att erbjuda boende tillgång till attraktiva grönområden i direkt anslutning till 
bostäderna. Planen innebär en omfattande bostadsutveckling och är ett led i Katrineholms 
kommuns arbete om att möjliggöra för cirka 4000 nya bostäder till år 2030. 
 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
föreliggande detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 

Förutsättningar och förändringar 

Kulturmiljö 
Arkeologi 
I den södra delen av planområdet finns en bro som klassas som övrig kulturhistorisk lämning, 
RAÄ Östra Vingåker 124. Bron ligger under nuvarande cykelväg som går från Sjöholms gamla 
skola och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. Omgivande områden norr och nordöst 
om planområdet omfattar en rad kända fornlämningar, i synnerhet boplatser från stenåldern, 
och det finns risk för att oupptäckta lämningar ligger inom planområdet. Länsstyrelsen har fattat 
beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen för att klargöra förekomst 
av forn- och kulturlämningar inom planområdet. Arbetet med den arkeologiska 
förundersökningen har pågått parallellt med detaljplaneprocessen och har inte påträffat några 
betydande fornlämningar. 
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Befintlig bebyggelse 
Planområdet är obebyggt. Direkt väster om planområdet ligger Sjöholms gamla skola som är 
uppstyckad i två bostadsfastigheter och en näringsfastighet. Söder om planområdet pågår en 
utbyggnad med villor utmed Blåvingevägen inom det planlagda området Luvsjön – etapp 3. På en 
höjd söder om Luvsjön kan ytterligare villaområden ses från planområdet. 

Ny bebyggelse 
Planområdet består av två områden som är åtskilda från varandra av den redan planlagda 
villabebyggelsen vid Blåvingevägen och Väg 557. Området ska ge förutsättningar för olika typer 
av bostäder från villor till radhus eller lägenheter. Tanken med detta är att skapa ett blandat 
bostadsområde där människor med olika ekonomiska förutsättningar och i olika stadier i livet 
kan bo. 
 
Genom naturmark och prickmark skapas en byggnadsfri zon på tio meter mot vägområdet för 
Väg 557. Därefter är det fem meter till vägbanan. Totalt placeras därmed nya byggnader ca 15 
meter från Väg 557 som säkerhetszon. 
 
Området i norr består av ca 30 villatomter på ca 850 – 1800 m2. Tomtstorlekarna varierar lite 
utifrån topografi och områdesdisposition. I den norra delen av planområdet är minsta tillåtna 
fastighetsyta reglerad till 1800 m2 för en begränsad del av planområdet. Syftet med regleringen 
är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. 
Framtagen geoteknisk utredning konstaterar att just den marken har något sämre 
genomsläpplighet än övrig mark. Det skapas för denna del av planområdet inte något 
verksamhetsområde för dagvatten då det går att infiltrera lokalt genom bestämmelsen om 
minsta fastighetsstorlek. Sammanlagd byggrätt på varje fastighet är 250 m2. 
 
Verksamhetsområdet för dagvatten ska utökas för delar av planområdet. Avsnittet ”Teknisk 
försörjning” anger ytterligare detaljer kring verksamhetsområdet. 
 
Mitt i det norra området finns ett kvarter där möjlighet ges att bygga radhus, parhus eller 
lägenheter i två plan. För att skapa en flexibel byggrätt regleras exploateringsgraden till 50% per 
fastighet. 
 
Illustrationsplanen visar ett exempel på utformning med 14 bostäder i kedjehus och 12 bostäder 
i flerfamiljshus. 
 
Vid infarten till det norra området föreslås en tomt för en ny förskola på fyra eller fem 
avdelningar. 
 
Inom det södra delområdet placeras två kvarter runt en central park som används för 
dagvattenhantering. I området tillåts lägenheter eller radhus. Byggnader är tänkt att vara i två 
våningar och gemensamma parkeringar ordnas inne på tomtmarken. Detaljplanen reglerar även 
här exploateringsgraden till 50% per fastighet. Illustrationsplanen visar på en utformning med 42 
bostadslägenheter. 
 
Totalt inom planområdet ges möjlighet till cirka 90 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och 
lägenheter samt en förskola. 
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Figur 4. Illustration över planförslaget, Carlstedt Arkitekter AB  
 
Placering 
Planområdet kommer att byggas ut under relativt lång tid. Vissa tomter kommer att säljas 
styckevis till privatpersoner för uppförande av villor. Andra tomter och fastigheter kommer 
troligtvis att säljas till byggbolag för uppförande av villor, radhus eller lägenheter. Utifrån denna 
förutsättning är detaljplanen relativt flexibelt utformad och inga särskilda bestämmelser finns 
gällande placering. Kommunen ser dock positivt på placering av byggnader som gynnar 
uppförande av solceller och hänsyn bör även tas till terrängen för att undvika stora uppfyllnader. 
 
Höjd 
För villaområdet regleras byggnadshöjden till 6 meter och nockhöjd till 8,5 meter. Bestämmelsen 
gällande byggnadshöjd säkerställer att fasader upplevs som trivsamma och inte dominerar 
omgivningen allt för mycket. Bestämmelsen gällande nockhöjd säkerställer att byggnader inte 
blir allt för höga så att skuggpåverkan på grannfastigheter inte blir störande. Tillsammans ger 
reglering av byggnadshöjd och nockhöjd en viss flexibilitet gällande våningsantal och takvinklar 
men även en förutsägbarhet gällande hur stort hus grannen får uppföra på sin fastighet. 
 
För det södra området och för lägenhetskvarteret i norra området reglerar detaljplanen endast 
nockhöjden till 8,5 meter vilket ger möjlighet till lägenhetshus i två våningar. För skoltomten 
regleras nockhöjden till 10 meter, vilket innebär att en skol- eller förskolebyggnad i två våningar 
kan uppföras. 
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Utformning 
Stora markuppfyllnader ska minimeras och höga stödmurar bör undvikas. På de mest kuperade 
tomterna ser kommunen gärna att villor med suterrängvåning uppförs. 

Mark och vegetation 
Planområdet består av jordbruksmark i den södra delen och det norra området består mestadels 
av skogsmark av varierande ålder. I området finns flera höjder med berghällar. Tvärs genom 
området finns en upplyst gång- och cykelväg som sträcker sig från Sjöholms gamla skola ner mot 
Blåvingevägen och Värmbol. Området närmast Luvsjön består av ängsmark. 
 
Enligt Miljöbalkens 3 kap 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Den jordbruksmark som tas i anspråk har i ”Översiktsplan 2030 - del staden” pekats ut som 
utvecklingsområde för bostäder. En ändamålsenlig utbyggnad av Katrineholm med nya bostäder 
får anses vara ett väsentligt samhällsintresse som i detta fall väger tyngre än fortsatt jordbruk. 
Framtagen lokaliseringsutredning utreder alternativa lokaliseringar för planerad bebyggelse, 
bland annat med hänsyn till bevarande av brukningsvärd jordbruksmark. Avvägningar mellan 
bevarande av jordbruksmark och andra viktiga aspekter att beakta vid planering görs 
övergripande i lokaliseringsutredningen. 
 

 
Figur 5. Jordbruksmarken i södra området sett från Blåvingevägen. 
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Figur 6. Befintlig cykelväg genom skogen.  Figur 7. Berget i öster som planläggs som natur. 

Naturvärden 
En naturvärdesinventering har genomförts för detaljplaneområdets södra delområde i maj 2016 
och en har gjorts för det norra delområdet i maj 2017. Sammanfattningsvis bedöms det södra 
delområdet ha ett lågt naturvärde då det består av brukad åker. Norr om åkern finns en 
hassellund med ung hassel och många ädellövträd med ”påtagligt naturvärde”, Figur 9. 
 
Det norra delområdet, barrblandskogen, bedöms sammanfattningsvis ha ”påtagligt naturvärde” 
på grund av förekomsten av viktiga strukturer som luckighet, olikåldrande bestånd, block, lodytor 
m.m. Antalet naturvårdsarter är begränsat i barrblandskogen (nr 2) men tämligen stort i 
klibbalskogen (nr 1) som bedöms ha ”högt naturvärde”, se Figur 8. Åkerholmen (nr 3) i sydost 
utanför planområdet hyser lundartade förhållanden och bedöms ha höga naturvärden. Närmast 
landsvägen finns ett större inslag av täta bestånd med planterad gran (nr 5) vilket drar ner 
naturvärdet för denna del till ”visst naturvärde”. 
 
Lågt naturvärde återfinns i inventeringsområdets vallåker (nr 4) som helt saknar naturvårdsarter 
och värdeelement. 
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Figur 8. Norra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa Naturvård, 
2017-06-01). 
 

 
Figur 9. Södra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02). 

Planförslaget 
Vid dispositionen av området har hänsyn tagits till de stora natur- och rekreationsvärdena som 
framkommer utifrån inventeringen. Bostäderna i norra området har placerats med ett 
respektavstånd till den befintliga våtmarken med sitt höga naturvärde. För att förstärka 
naturvärdena kan våtmarken användas för omhändertagande av dagvatten. 
De tydliga berghällarna har lämnats som naturmark och grönsläpp finns genom kvarteren för att 
skapa ett naturnära boende där de boende enkelt tar sig ut i naturen. Norr om kedjehusen 
placeras områdets gemensamma naturlek där det finns ett stort flyttblock och en liten bergknalle 
med höga naturvärden. 

Fågel 
En artskyddsutredning avseende fågel har tagits fram. Under april – september 2022 har Sweco 
inventerat fåglar i området samt tagit fram en artskyddsutredning. Detta för att säkerhetsställa 
att det inte finns risk för något förbud av exploatering enligt artskyddsförordningen. 
Undersökningsområdet har avgränsats till följande område (bild på nästa sida). 
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Figur 10. Avgränsning för undersökningsområdet (Artskyddsutredning avseende fågel, Luvsjön, Sweco Sverige AB, 
2022-09-16). 
 
Information kring förekomst av arter kommer från fågelinventeringen som utfördes april – 
september 2022 samt från artdatabanken. Endast fågelarter som har blivit registrerade i 
artdatabanken mellan 2002–2022 har tagits med. Totalt kunde 130 olika arter noteras. Av dessa 
bedömdes 3 arter vara tillfälliga gäster, 3 arter vara införda/främmande och 73 arter som inte 
uppfyller prioriteringskriterierna enligt naturvårdsverket. 
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Figur 11. Prioritering av artskyddsarbetet (Artskyddsutredning avseende fågel, Luvsjön, Sweco Sverige AB, 2022-09-
16). 
 
Av de 51 arter som hanteras vidare så bedöms 47 av dem inte påverkas på ett betydande sätt. 
Det fanns då fyra arter kvar som inte har fått en bedömning, dessa var: Grönfinken, 
Grönsångaren, Stjärtmesen samt Talltitan. Det fanns en viss risk för negativ påverkan på dessa 
fyra arter. Därför utreddes de vidare i artskyddsutredningen. Det artskyddsutredningen kom 
fram till angående de fyra arterna, grönfink, grönsångare, stjärtmes samt talltita var att de inte 
skulle påverkas negativt av exploateringen då de antingen befann sig inom områden där naturen 
bevaras eller att de kunde hitta naturmark inom planområdet som lämpade sig till häckning. 
 
Sammanfattningsvis så har 130 arter identifierats inom området. De 51 arter som inte uppfyllde 
prioriteringskriterierna enligt naturvårdsverket har alla utretts vidare inom 
artskyddsutredningen. Där bedöms det att ingen risk för förbud enligt artskyddsförordningen 
finns för de förekommande arterna. Området ligger redan idag i nära anslutning till liknande 
bebyggelse så en ökad aktivitet inom området bedöms inte heller vara av betydande karaktär för 
någon art. 

Friytor och friluftsliv 
Lekplats och goda möjligheter till utevistelse finns inom planområdet och i omgivningen. Runt 
planområdet finns mycket goda förutsättningar för friluftsliv och idrottsaktiviteter. Direkt väster 
om planområdet ligger ett populärt friluftsområde med många vandringsleder och med 
Krämbolsstugan. I stadsdelen Värmbol ca 1 km öster om planområdet finns Värmbols 
idrottsplats med fotbollsplaner och intill Nyhemsskolan finns idrottshall. 

Service 
Närmaste F-6 skola är Nyhemsskolan som ligger i stadsdelen Nyhem ungefär 2 km från 
detaljplaneområdet. Närmaste förskola är Sörgårdens förskola som ligger cirka 2 km från 
detaljplaneområdet. Skolan för årskurserna 7 - 9 och gymnasieskola finns i centrala Katrineholm. 
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Inom planområdets norra del tillåts även uppförande av förskola. Uppskattningsvis kan en 
förskola med fyra eller fem avdelningar uppföras inom området. Närmaste livsmedelsaffär finns i 
korsningen Värmbolsvägen – Vingåkersvägen cirka 2 km från planområdet. 

Gator och trafik 
Planområdet har justerats så att vägområdet för väg 557 inte ingår i detaljplanen. Planområdet 
trafikeras via väg 557. Vägen har i dag en skyltad hastighet på 70km/h. En översyn av högsta 
tillåtna hastigheter på väg 557 bör göras i samband med att planområdet bebyggs. 
 
Från planerad bebyggelse är det en byggnadsfri zon på tio meter till väg 557:s vägområde. 
Därefter är det fem meter till vägbanan. Därmed tillåts nya byggnader placeras som närmast ca 
15 meter från vägen. Detta avstånd bedöms utgöra en tillräcklig säkerhetszon. Mot väg 557 läggs 
en fyra meter bred naturmark och utfartsförbud för att förhindra att utfarter anordnas mot 
Trafikverkets väg från tomtmarken. 
 
Mot Krämbolsvägen läggs in en två meter bred naturmark samt utfartsförbud för att förhindra 
utfarter ditåt från tomtmarken. 
 
Det norra området har en centralt placerad angöringsgata med en gatuområdesbredd på 14 
meter för att inrymma en gång- och cykelbana, kantstensparkering och trädplantering. 
Inom området är lokalgatornas vägområden 8 meter breda så att möjlighet finns för 
dagvattendike intill den 5,5 meter breda körbanan. I norr och i öster avslutas planområdet med 
mark för lokalgator för att planmässigt inte förhindra en fortsatt utbyggnad i området med fler 
bostadsetapper. 
 
Även det södra området har en angöringsväg ut mot Väg 557. Angöringsvägens placering är 
bland annat vald för att bibehålla siktlinje från landsvägen ner mot landskapet runt Lillsjön. 

Gång- och cykel 
Genom planområdet går en grusad cykelväg från Sjöholms gamla skola som fortsätter mot 
centrala Katrineholm. Cykelvägen är belyst. Bostadskvarteren har utformats med anslutande 
cykelvägar så att alla boende enkelt ska kunna gå och cykla mot Värmbol och centrala 
Katrineholm. I närområdet finns sammanhängande cykelvägar. Vidare mot centrum finns ett bra 
cykelvägnät men vissa sträckor skulle kunna förbättras för att få ett sammanhängande och 
attraktivt cykelvägnät. Väg 557 saknar i dagsläget separat cykelbana. Norr om Blåvingevägen 
finns en grusad gångstig som knyter samman villaområdet med Krämbolsområdet. 

Parkering/cykelparkering 
Parkering för boende och besökare kommer att ske inom respektive fastighet. För fastigheter där 
flerfamiljshus uppförs gäller parkeringsnormen minst 1 parkeringsplats/lägenhet. I dag finns en 
liten grusparkering mitt emot Sjöholms gamla skola som används som besöksparkering. 
Planförslaget ger möjlighet för denna parkering att finnas kvar inom naturmarken, i anslutning till 
befintlig gång- och cykelbana. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är vid Rådjursstigen ca 500 meter söder om planområdet längs Väg 557. 
Busshållplatsen trafikeras av stadsbusslinje nr 1 med en avgång varje halvtimma. Restid in till 
Katrineholms resecentrum är 20 minuter. 
 
Ungefär lika långt norr om planområdet finns en busshållplats vid riksväg 52 som trafikeras av 
regionbussar mot Vingåker, Katrineholm och Eskilstuna. 
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I detaljplanen har ett område avsatts för eventuell framtida bussvändslinga intill i anslutning till 
det norra områdets infartsväg ca 50 meter söder om Sjöholms gamla skola. Busshållplatser kan 
även byggas i anslutning till Blåvingevägen i detaljplanens södra del. 

Tillgänglighet 
Bostäderna och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och 
förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- 
och rörelseförmåga. 

Radon 
En markradonundersökning för Luvsjöområdet genomfördes 1983 av statens geotekniska institut 
(SGI). Inom planområdet har prover tagits inom i stort sett hela skogsområdet som föreslås att 
bebyggas i detaljplanen. I undersökningen har såväl långtidsregistrerande instrument som 
direktvisande instrument använts. Gammastrålning har även mätts från kalt berg. Enligt 
undersökningen klassas området som lågriskmark vilket innebär att nybyggnation kan uppföras 
med traditionellt byggnadssätt. 
Den södra åkermarken inom planområdet omfattades inte av markradonundersökningen. En 
markradonundersökning bör genomföras inför byggnation, annars ska radonsäkert byggande 
tillämpas. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger i anslutning till verksamhetsområdet för kommunalt vatten, spillvatten och 
dagvatten. Katrineholms kommun har för avsikt att utöka verksamhetsområdet och är ansvarig 
för att skriva fram ärende för politiskt beslut angående detta. Närmaste anslutningspunkt finns i 
vändslingan på Blåvingevägen direkt söder om planområdet. Kapacitet finns i ledningssystemet 
och pumpstationer för att ansluta de nya bostäderna. Spillvattennätet inom planområdet är 
tänkt att vara ett självfallssystem. 
 
Plankartan reglerar lägsta golvnivå för delar av planområdet för att säkerställa att det planerade 
självfallssystemet ska fungera. Fastigheter som inte går att ansluta med självfall till det 
kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet får själva bekosta nödvändig pump. Både pump 
och ledningar fram till förbindelsepunkt ska då byggas och underhållas av fastighetsägaren. 
Verksamhetsområdet för dagvatten utökas för delar av planområdet som inte har geotekniska 
förutsättningar att infiltrera dagvatten lokalt. De områden som är markerade på kartan nedan 
kommer ingå i verksamhetsområdet för dagvatten. 
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Figur 12. Verksamhetsområden för dagvatten inom planområdet. 
 
Verksamhetsområde för dagvatten skapas för vissa delar av planområdet därför att framtagen 
geoteknisk undersökning visar att marken inte är tillräckligt genomsläpplig för att kunna infiltrera 
dagvatten lokalt där. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom de fastigheter där det är möjligt 
med hänsyn till markens geotekniska egenskaper. 
 
Dagvatten 
Påverkan på den naturliga vattenbalansen efter exploatering jämfört med före ska, enligt 
kommunens dagvattenpolicy, minimeras. Detta innebär att flöden ut från detaljplaneområdet 
inte ska öka, eller minska, efter exploatering jämfört med befintliga förhållanden. 
Ramboll har upprättat en skyfallsmodell och dagvattenutredning för detaljplaneområdet. 
Utredningen visar hur områdets dagvattenhantering ska utformas och en beräknad 
fördröjningsvolym för respektive avrinningsområde har beräknats. För att inte öka flödena ut 
från detaljplaneområdet efter exploatering beräknas en fördröjning på 580 m3 behövas i det 
norra avrinningsområdet och 130 m3 i det södra avrinningsområdet. 
 
Ett förslag till utformning av områdets dagvattenhantering redovisas i Figur 11. De lösningar som 
föreslås har anpassats till bebyggelseutformningen enligt plankartan. 
 
En kombination av makadamdiken och torrdammar föreslås för fördröjning och rening av 
dagvatten inom detaljplaneområdet. Dessa typer av lösningar ger dagvattnet möjlighet att 
infiltrera till underliggande jordlager, främst i områden täckta av morän och sand som erbjuder 
naturliga förutsättningar för detta. 
 
Infiltration bidrar till att upprätthålla grundvattennivåerna och efterliknar den naturliga 
vattenbalansen. Huvudprincipen bygger på ett makadamdikessystem som fångar upp, renar och 
avleder dagvatten från lokalgator, infarter och delar kvartersmarken. 
 
Makadamdiken, även kallade infiltrationsstråk, med en bredd på ca 1 m (bottenbredd minst 0,5 
m) och ett djup på 0,5 - 1 m, föreslås på båda sidor om lokalgatorna. På så vis fångas det 
smutsigaste vattnet från uppfarter och lokalgator upp. Dagvattnet fördröjs och renas när det rör 
sig genom dikessystemet (SVOA). I de områden där underliggande jordart tillåter infiltration finns 
även möjlighet för vattnet att infiltrera ner till grundvattnet. 
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En torrdamm föreslås i områdets sydöstra del. Dagvatten leds från majoriteten av lokalgatorna 
och tomterna öster om gång-och cykelvägen via svackdikessystemet och kan sedan ansluta till 
torrdammen som är ca 1000 m2 stor. Ytavrinningen ansluter sedan till befintligt dikessystem och 
avrinner till Luvsjön. De orörda naturområden som kvarstår efter exploatering används med 
fördel som översilningsytor där det är möjligt utifrån topografi. Den vegetation som finns där 
bidrar med både fördröjning och rening då eventuellt dagvatten rör sig över området. 
Klibbalskogen i det norra delområdets sydvästra del är ett exempel på denna typ av mark. 
 
I det norra området finns i planförslaget två vändplatser. I anslutning till dessa, samt den 
bussgata som i detaljplaneförslaget är utritad norr om förskolan, föreslås ytterligare 
makadamstråk/mindre makadammagasin dit gatuvattnet leds initialt innan det släpps på övrigt 
dikessystem. 
 
Även i det södra avrinningsområdet föreslås makadamdiken. Dessa leder dagvattnet till en 
torrdamm, area ca 1500 m2, mitt i avrinningsområdet där dagvattnet fördröjs och renas innan 
det släpps till recipienten Lillsjön. 
 

  
Figur 13. Avvattningsplan med föreslagen dagvattenhantering. Ett makadamdikessystem leder dagvatten till den 
lågpunkt som ligger närmast nedströms. 
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Skyfall 
För att förstå hur planområdet kan drabbas vid ett skyfall och få underlag till planering av 
skyfallshanteringsåtgärder har en skyfallsmodell för ytavrinningen i området byggts upp med 
modelleringsverktyget MIKE 21. Modellen har belastats med ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,25. 
 
Resultatet från modellen visar att vissa tomter inom det nordliga området riskerar att 
översvämmas vid ett skyfall (100-årsregn med klimatfaktor 1,25). Luvsjöns vattennivå beräknas 
stiga med ca 50 cm, vilket innebär att vattenytans utbredning ökar. 
 
För att se vilka kvarter som påverkas av simulerat skyfall har föreslagna fastighetsgränser lagts 
ovanpå maximalt översvämningsdjup, Figur 12. 
 
Det går att förebygga översvämning i det nordligaste området genom att höjdsätta fastigheten så 
att avrinning sker mot intilliggande väg och över på parkområdet söder om den översvämmade 
fastigheten. I den mittersta inringningen har djup upp till 0,5 m modellerats. För att undvika 
översvämning i detta område krävs att vattnet tillåts avrinna vidare förbi gc-vägen. Detta kan 
åstadkommas genom att fastigheten höjdsätts så att den tillåts avrinna mot vägen eller så krävs 
trummor som kan leda vattnet under gång- och cykelvägen. 
 
Det sydligaste av de inringade områdena visar en lågpunkt där det idag ligger en trumma med 
diameter 300 mm. Här visar resultatet maximala djup på 0,7 - 0,8 m. För att detta område ej ska 
översvämmas vid skyfall krävs ytliga avrinningsstråk, förslagsvis ett dike, söderut längs 
Värmbolsvägen mot klibbalskogen. 
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Figur 14. Modellerat maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdets norra del. Tre potentiellt problematiska 
områden är inringade med gult. Fastighetsgränser i rött. 
 
Höjdsättning av fastigheter och byggnader blir extra viktigt i de utsatta områdena. 
Förprojektering av lokalgator har gjorts under planprocessen för att få bra höjdförhållanden 
mellan gatumark och tomtmark. Plankartan har försetts med minsta tillåtna markhöjd för de 
översvämningsutsatta tomterna. 
 
El o värme 
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. Fjärrvärme är utbyggd till området och kapacitet 
finns för att ansluta de nya bostäderna till fjärrvärmenätet. 
 
Vattenskyddsområde 
Den södra delen av planområdet berörs av skyddsområde för Lillsjöns vattentäkt. Hänsyn har 
tagits till detta vid framtagandet av dagvattenlösning. 
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Figur 15. Lillsjöns vattenskyddsområde. 
 
Avfall 
Sophantering sker inom respektive fastighet. 

Störningar 
Buller 
På väg 557 har en trafikmätning gjorts senast 2007. Den mätningen visar på 330 fordon Ådt varav 
ca 10% tung trafik. Boverket har publicerat ut en skrift för att räkna ut bullerstörningar från 
vägtrafik ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Den uppmätta trafikmängden innebär att bullret från 
vägtrafiken underskrider 55 dBA ekvivalentnivå vid planerade bostäder. Riksväg 52 ligger ca 400 
meter norr om planområdet och trafiken där ger inte upphov till buller som påverkar bostäderna 
inom planområdet. 
 
I planförslaget har bussvändslingan flyttats längre från bostäderna vid Sjöholms gamla skola och 
naturmark sparas mellan bostäderna och bussvändslingan. Avståndet från bussvändslinga till de 
nya villatomterna har utökats. Med bussvändslingans nya placering bedöms inga 
bullerstörningar uppstå vid bostäderna. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
Boende i Sjöholms gamla skola kan komma att påverkas negativt med ökad trafik och 
bussvändslinga ca 50 meter söder om bostäderna. En exploatering av skogen påverkar närmiljön 
negativt med nya hus och sämre möjlighet till rekreation. 
 
Även för de boende på Blåvingevägen kan en exploatering av skogen upplevas negativt. För 
barnfamiljer kan fler barnfamiljer i området uppfattas som positivt. Även närhet till en ny 
förskola kan upplevas som positivt samtidigt som själva exploateringen av skogen känns negativ. 
Detaljplanen har områden för olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Syftet med detta är 
att få en större social blandning i Luvsjön med olika ekonomiska förutsättningar, ålder och 
bakgrund. 
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Ekologiska konsekvenser 
Planförslaget innebär att en stor del av skogen huggs ner och åkermark tas i anspråk för ny 
bebyggelse. Planförslaget har tagit hänsyn till genomförd naturvärdesbedömning och områdena 
med högst naturvärden planläggs som naturmark. 

Ekonomiska konsekvenser 
Relativt stora investeringar krävs för att bygga ut infrastrukturen i området. En fördel är att 
fjärrvärme samt vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till planområdet. Detaljplanen 
ger möjlighet att sälja vissa kvarter för lägenhetsbyggnation vilket ger ett ekonomiskt tillskott. För 
kommunen är en även en ökande befolkning genom nybyggnationen positivt. Om stadsbussen 
förlängs in i planområdet med ändhållplats vid Sjöholms gamla skola behöver ytterligare en buss 
köpas in vilket leder till en ökad driftskostnad för kommunen. Planerad bebyggelse innebär att 
system för vatten, spillvatten och dagvatten behöver byggas ut. Sörmland vatten kommer få 
betala för utbyggnaden och underhållet av anläggningar för vatten, spillvatten och dagvatten 
inom planområdet. För de delar av planområdet som verksamhetsområdet för dagvatten utökas 
till kommer Sörmland vatten behöva omhänderta dagvattnet även från privata fastigheter. De 
fastigheter som inte innefattas av det utökade verksamhetsområdet för dagvatten är skyldiga att 
omhänderta det egna dagvattnet inom den enskilda fastigheten (lokalt omhändertagande). 
Planerad utveckling kostar även för kommunen då den bekostar gator med tillhörande 
dagvattendiken inom planområdet och de dammar som behövs för att fördröja dagvattnet från 
planområdet. Byggande av övrig infrastruktur inom området kommer även kosta för de som ska 
bygga ut och underhålla dem. 

Nollalternativ 
Nuvarande markanvändning fortsätter och inga nya fastigheter för bostadsbyggnation skapas. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Exploateringen av området kommer att ske under en relativt lång tid och genomförandetiden 
föreslås därför till 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan: 

Samråd  Kvartal 4 2017 
Granskning  Kvartal 2 2018 
Antagande  Kvartal 4 2019  
Granskning 2  Kvartal 1 2021 
Antagande 2  Kvartal 2 2021  
Antagande 3  Kvartal 4 2022  
Laga kraft  Kvartal 2 2022  

Ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Trafikverket är väghållare för Väg 557. Exploatören 
svarar för genomförandet av planen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Katrineholms kommun ansvarar för och bekostar erforderliga fastighetsbildningar. Detta innebär 
att kommunen ansvarar för att initiera och bekostar lantmäteriförrättningar. 

Avtal 
Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm Vatten- och Avfall AB och 
Katrineholms kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och avlopp samt för att 
utöka verksamhetsområdet. 
 
Katrineholms kommun har för avsikt att upprätta exploaterings- eller markanvisningsavtal med 
privata byggherrar för etappvis utbyggnad för delar av området. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av kommunen då den är av allmänt intresse och det är angeläget att 
kommunens mark planläggs för bostadsmark för att nå kommunens höga ambitioner kring 
nybyggnad av bostäder. 
 
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 
 
VA-ledningar inom planområdet som behöver flyttas i och med exploateringen bekostas av 
exploatören. 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm den 5 oktober 2022 
 
Medverkande tjänstepersoner 
Sara Eresund, plansamordnare 
 
 
 
Jonatan Faijersson   William Rytterström 
Planarkitekt    Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

BussgataGATA1

GångvägGÅNG

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder, friliggande husB1

Bostäder, flerbostadhus, rad- eller parhusB2

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

dagvatten Marken är avsedd för dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering  per fastighet är 25 %, dock högst 250
kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 50 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 1800 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
Huvudbyggnad till friliggande hus ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Utförande
För fastigheter med friliggande hus tillåts endast en infart med en maximal bredd på 5 meter,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Lägsta nivå för färdigt golv är +40,8,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv är +44,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Lägsta nivå för färdigt golv är +44,5,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b4 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b5 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,9,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b6 Lägsta nivå för färdigt golv är +50,2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b7 Lägsta nivå för färdigt golv är 49,4,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b8 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b9 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,7,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Stängsel ska anordnas,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05
Vår beteckning

PLAN.2020.5

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

Maela Jaanivald
Handläggare telefon

0150-578 79
Handläggare e-post

maela.jaanivald@katrineholm.se

5. Granskning - Detaljplan för bostäder vid
Backavallen
Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2022-10-05

2. ställa ut detaljplan för bostäder vid Backavallen, Katrineholms kommun, för granskning.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de under samrådet inkomna synpunkterna har

beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan ställas ut för granskning.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utskickat på samråd under tidsperioden 2021-12-16 till 2022-01-20. Totalt

inkom 23 yttranden varav 4 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer samt

vilka ändringar som gjorts i planen efter samråd, finns sammanfattade i samrådsredogörelsen,

daterad 2022-10-05.

Ärendets handlingar
Plankarta granskning

Planbeskrivning granskning

Samrådsredogörelse

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att komplettera idrottsområdet Backavallen med cirka 120 bostäder i

form av flerbostadshus och radhus, samt centrumverksamhet i form av dagligvaruhandel med

hänsyn till omgivningen.

Maela Jaanivald

Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Tegelstaden Bygg AB

Akten
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Samrådsredogörelse 
Detaljplan för bostäder och dagligvaruhandel vid Backavallen, 
Katrineholms kommun 

Del av fastigheten Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-10-05 
___________________________________________________________________________________________________ 

Samrådets upplägg 

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 16 december 2021 till 20 januari 2022. Handlingarna fanns då även tillgängliga på 
Kontaktcenter och på kommunens hemsida. 

Plansamrådet annonserades i Katrineholms Kuriren den 16 december 2021. 

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här 
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden utan synpunkter 

1 Vattenfall Eldistribution AB 2021-12-16 

2 Sörmlands Museum  2022-01-18 

3 Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-01-20 

4 Villaägarna Västra Sörmland 2022-01-20 

Yttranden med synpunkter 

5. Skanova AB         2021-12-29
Skanova informerar om markförlagda teleanläggningar inom planområdet. Skanova önskar att så
långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge. Om undanflyttnings-
åtgärder vidtas för att möjliggöra exploatering, förutsätter Skanova att den part som initierar
också bekostar åtgärden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En bedömning har gjorts att teleanläggningen behöver flyttas för att möjliggöra en exploatering. 
Planbeskrivningen har förtydligats om vem som är ansvarig för att bekosta denna åtgärd. 
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6. Postnord         2022-01-13
Postnord informerar om att de ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. De informerar om lämplig placering av postlåda vid nybyggnation av
villor, radhus och flerbostadshus. I samband med nybyggnation kontaktas Postnord.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen. Detta kommer att hanteras i ett senare skede och inte i 
detaljplaneskedet. 

7. Polisen 2022-01-13 
Polisen meddelar att deras yttrande är inriktat på den brottsförebyggande och den 
trygghetsskapande aspekten för medborgarna. Polisen anser att planförslaget skapar goda 
förutsättningar för trygghet. Polisen ger ytterligare förslag på åtgärder som skapar trygghet och 
minskar risken för brott; såsom placering av belysning, förvaltning av miljöbodar, markeringar 
och skyltning för att skapa en tydlighet i området, mix av funktioner och platser för samvaro, 
placemaking och gestaltning. Polisen anser att bebyggelsen kan harmoniera med 
omkringliggande bebyggelse i högre utsträckning om färgsättning regleras på plankartan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen och tackar för rekommendationerna. Mycket av polisens 
synpunkter kommer att kunna hanteras i ett senare skede och kan inte hanteras i 
detaljplaneskedet.  Planavdelningen vill möjliggöra för en mer flexibel detaljplan över tid, varför 
färgsättning av bebyggelsen inte regleras i plankartan. 

8. Kommunala Pensionärsrådet 2022-01-19 
KPR har ingen invändning mot detaljplanen. De ser positivt på att det tillkommer nya bostäder i 
bra lägen, och butik med flera serviceinriktningar. KPR anser att lägenheterna ska ha 
tillgänglighet och utrustningsstandard för att passa äldre och rörelsehindrade människor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Bostäders tillgänglighet och utrustningsstandard regleras i Boverkets Byggregler och säkerställs i 
bygglovskedet. 

9. Lantmäteriet         2022-01-19
Gränsers kvalité
Lantmäteriet informerar om att det kan finnas en mindre lägesosäkerhet på ca 0,025 meter, som
i så fall uppkom i samband med övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99.
Lantmäteriet uppmanar kommunen att vara extra uppmärksam på detta. Lantmäteriet meddelar
att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge.

Förtydligande kring avtal och ansvar 
Lantmäteriet rekommenderar kommunen att förtydliga i vilken ordning som avtal 
(exploateringsavtal, köpeavtal och markanvisningsavtal) ska tecknas, då det påverkar vem som 
står som ansvarig för att ansöka om lantmäteriförrättning. Lantmäteriet anser att det inte 
framgår av planbeskrivningen om det kommer att bildas nya fastigheter, och vem som i så fall 
ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta fastighetsbildning. Lantmäteriet 
informerar om att vad som kommer innefattas i en gemensamhetsanläggning bestäms i en 
förrättning. Vid inrättandet av en gemensamhetsanläggning är kravet att anläggningen ska vara 
gemensam för flera fastigheter. Lantmäteriet tolkar planförslaget som att det enbart är en 
fastighet i dagsläget. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen och vill förtydliga att befintliga fastighetsgränsers exakta 
läge inte är avgörande, då en ny fastighetsbildning och nya gränser kommer att behöva 
upprättas. Planavdelningen har förtydligat i planbeskrivningen vilka avtal som ska tecknas. 
Planavdelningen har förtydligat i planbeskrivningen om bildandet av nya fastigheter samt vem 
som är ansvarig för lantmäteriförrättning och kostnad för fastighetsbildning. 

10. Tekniska verken AB        2022-01-19
Tekniska verken informerar om att elnät behöver byggas ut till framtida anslutningspunkter i
planområdet. Ledningsägaren bekostar utbyggnaden och en anslutningsavgift tillkommer för
fastighetsägare. Tekniska verken informerar även om att det inte finns några fjärrvärmeledningar
inom planområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen och har reviderat texten i planbeskrivningen angående 
fjärrvärmeledningen och elnät. 

11. Länsstyrelsen         2022-01-20
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att tillräckliga ytor för den erforderliga
fördröjningsvolymen på 50m3 säkerställs genom omfattning av mark som inte får bebyggas och
bestämmelse om att max 50% av marken får vara hårdgjord. Länsstyrelsen har svårt att utläsa av
planhandlingarna vilket underlag som ligger till grund för konstaterad ickepåverkan på MKN för
Duveholmssjön. Länsstyrelsen anser att det behöver förtydligas hur MKN vatten avses följas.

Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver kompletteras med en redovisning av eventuell 
bullerpåverkan från kommande varutransporter till dagligvaruhandeln. 

Länsstyrelsen anser att översvämningssituationen behöver utredas vidare för att säkerställa att 
den nya bebyggelsen inte tar skada eller orsakar skada vid ett skyfall. Tillgängligheten för 
samhällsviktiga funktioner som exempelvis hem- och räddningstjänst behöver också säkerställas. 
Länsstyrelsen anser att erforderlig höjdsättning ska säkerställas med planbestämmelser i 
plankartan. 

Länsstyrelsen anser att samtliga träd som omfattas av bestämmelse n1 och n2 behöver märkas 
ut i plankartan. De träd som omfattas av n1 och n2 anser länsstyrelsen ska få en skyddszon med 
en radie av 15 gånger stammens diameter. Skyddszonen avser att grävning, körning eller 
uppläggning av massor inte får ske och detta ska tydliggöras i plankartan. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör förtydliga vad som menas med stamomfång. 

Länsstyrelsen meddelar att det inte finns någon känd fornlämning inom området och att de inte 
begär någon arkeologisk insats inför planens antagande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Dagvattenutredningen har reviderats och kompletterats med information om påverkan på MKN 
för Duveholmssjön och påverkan på Katrineholmsåsen. Duveholmssjön befinner sig topografiskt 
nedströms planområdet. Inga kommunala dagvattenlösningar har observerats direkt nedströms 
planområdet. Utifrån detta har enbart naturliga flödesförutsättningar beaktats. Det innebär att 
vatten huvudsakligen kommer att transporteras via den omättade zonen i marken, alternativt 
grundvattnet. Avståndet från planområdet till sjön har uppmätts till 1 km. Planavdelningen gör 
bedömningen att verksamheten inte utgör en riskkälla för Duveholmssjöns miljökvalitetsnormer. 
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Planavdelningen gör även bedömningen att det saknas topografiska förutsättningar för att 
dagvatten från planområdet ska kunna nå Katrineholmsåsen. Detta eftersom åsen befinner sig 
ungefär 700 m norr om planområdet och samtidigt befinner sig i en stigning från planområdet. 
Som högst kommer åsen vara ungefär 10 m över tänkt planområde. Så väl dag- som skattade 
grundvattenflöden går i sydlig riktning sett från åskärnan. Detta medför att planområdet befinner 
sig nedströms åsen. Planområdet utgör därför inte någon spridningskälla för vatten eller lösta 
ämnen eftersom vatten från planområdet inte kan rinna uppströms, mot åsen. 

Planhandlingarna har kompletterats med information om varutransporter. Bedömningen är att 
de varutransporter som dagligvaruhandeln genererar inte påverkar den ekvivalenta ljudnivån 
som redovisas i planhandlingarna. 

I den dagvattenutredning som tagits fram har översvämningssituationen studerats och enligt 
beräkningar finns ingen risk att vatten ansamlas på gator eller i byggnader inom planområdet. 
Gatorna inom planområdet kommer att vara privata och den exakta utformningen av gatorna är 
inte fastställd och styrs inte i detaljplanen, varför bedömningen görs att höjdsättning av gator 
inte är lämpligt. 

Plankartan har kompletterats med en markering av träd som avses sparas och som omfattas av 
planbestämmelsen n1. Områdena för n1 har även utökats något i syfte att utöka skyddszonen. 
Kommunen bedömer att formuleringen av planbestämmelsen n1, redan skyddar från att 
grävning, körning eller uppläggning av massor inte får ske. Planavdelningen har inte en exakt 
inmätning av träd som omfattas av planbestämmelse n2 varför område för n2 har minskats till att 
gälla ett begränsat område där flest tallar finns och där man med största sannolikhet kan spara 
dessa. Planavdelningen har ändrat plankartans och planbeskrivningens formulering om 
stamomfång till diameter. 

12. Hyresgästföreningen 2022-01-20 
Hyresgästföreningen har inget att erinra, men ser det som positivt med mer nyproduktion. De 
har en förhoppning om att lägenheterna ska bli hyresrätter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen. Det är inte möjligt att styra upplåtelseform i detaljplanen.

13. Service- och tekniknämnden       2022-01-20
Service- och tekniknämnden påpekar vikten av att det planerade bostadsområdet och
idrottsområdet inte störs av varandra utan snarare drar nytta av och förstärker varandra.
Förvaltningen ställer sig positiv till en mer blandad verksamhet i området som bidrar till fortsatt
utveckling av föreningsliv och rekreation, evenemang och turism. En mer blandad bebyggelse kan
bidra till en mer attraktiv och trygg närmiljö. Service- och tekniknämnden anser att
planprocessen bör arbeta vidare med hur det nya bostadsområdet ska avgränsas till Backavallen
samt hur befintliga ledningar för exempelvis el och fjärrvärme separeras och läggs om mellan det
nya planområdet och Backavallen. Förvaltningen informerar om geoenergilagret som ligger i
direkt anslutning till Backavallen. Inga permanenta byggnationer kan göras på energilagret.
Möjligheter för framtida gemensamma energilösningar kan finnas. I så fall krävs vidare utredning
av detta. Förvaltningen vill vara delaktiga i arbetsgrupper kopplade till framtagandet av ny
detaljplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen. Planavdelningen anser att det är av vikt att 
bostadsområdet inte avgränsas fysiskt, utan att det är möjligt för barn, unga och boende i 
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området och besökare till idrottsområdet kan röra sig igenom det planerade området till 
idrottsområdet, för att skapa trygghet. Ingen bebyggelse planeras på geoenergilagret och detta 
ligger dessutom utanför planområdet. Planavdelningen noterar förvaltningens önskan om 
delaktighet i planprocessen och gemensamma energilösningar. 

14. Sörmland Vatten och Avfall AB      2022-01-20
Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) informerar om att Katrineholm Vatten och Avfall AB
ansvarar för VA-utbyggnaden inom området. Exploatören ansvarar för kontakt med
huvudmannens ombud Sörmland Vatten och Avfall AB i god tid innan utbyggnad kan påbörjas.
SVAAB informerar om att det finns brunnar i den vall som planeras att tas bort. Dessa brunnar är
inte lämpliga att bygga om. Detta behöver utredas och bekostas av exploatören/kommunen.
SVAAB informerar om att utformning och höjdsättning av gator bör göras i samråd med VA-
huvudmannen för att få en bra ekonomisk lösning på utformningen som möjligt. Om
byggnaderna utförs med källarplan kan det innebära att spillvatten och dagvattenledning
eventuellt inte går att lösa med självfall. Om pumpning kommer att behövas måste det bekostas
av exploatören. SVAAB informerar om att samtliga fastigheter måste anslutas till det allmänna
ledningsnätet om avstyckning av fastighet blir aktuell. SVAAB önskar ett förtydligande kring
ledningar och brunnar i planbeskrivningen. SVAAB informerar om att det bedöms att det finns
kapacitet i vattenledningsnätet. SVAAB anser att det bör utredas om det fungerar med infiltration
inom alla fastigheter eller om dagvatten behöver omhändertas på annat sätt. Renhållning har
inget att erinra gentemot planförslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen. Efter möte med SVAAB (efter yttrandets inkommande) 
har det konstaterats att det inte är några problem att ändra höjdläge och eventuellt läge på 
brunnar. Exploatören bekostar en sådan åtgärd och planbeskrivningen har kompletterats med 
denna information. Byggnaderna planeras i nuläget inte med källare. Planbeskrivningen har 
förtydligats med information om vem som tar kostnaden för eventuell pumpning, om behov av 
sådan uppstår. Plankartan har inte kompletterats med höjder på de planerade gatorna i 
området, då dessa inte är kommunala. Samordning med SVAAB kommer att ske i ett senare 
skede, efter detaljplaneskedet. En dagvattenutredning har tagits fram som påvisar att 
infiltrationsmöjligheten i marken är mycket god. 

15. Privatperson 1 – boende på Backavägen     2022-01-20
Jag anser att det inte ska byggas höghus/flerfamiljshus vid Backavallen då intresset för sport- och
fritidsaktiviteter är stort i Katrineholm och den ytan behöver vara dedikerat till sådant. Önskar i
stället en stor lekpark/aktivitetspark/samlingsplats för familjer. Gärna en affär typ Ica nära till
området på söder.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från 
resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur 
och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser 
och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 

Detaljplanen möjliggör inte för en kommunal lekplats, däremot ser kommunen generellt över 
behovet av kommunal lekplats i närområdet. Detta hanteras i ett separat projekt. Detaljplanen 
möjliggör för att en affär kan byggas inom planområdet. 
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16. Privatperson 2         2022-01-20
Hur kommer integration främjas genom nya bostäder? Hur mycket kommer en hyra vara på om
det blir hyresrätter, om vad kommer en bostadsrätt säljas för? Det är också en klassfråga, och så
pratar man om att främja integration. Människor interagerar inte mer med varandra för att man
bor i samma hus/område.

Min erfarenhet är att barn i närområdet även från håll strömmar in i området på utsatta 
träningstider och även övriga tider med både cykel och går själva till träningar nere på 
Backavallen. Det blir en osäkrare trafikmiljö för våra barn och ungdomar. Hur har ni tänkt med 
det? 

För mig är Backavallen ett betydande område som främjar rörelse, gemenskap, integration och 
en meningsfull fritid så som området är idag. Ändra inte den visionen. Utan främja den i stället. 
Människor behöver det för att möjliggöra och skapa gemenskap tillsammans. Vi behöver inga 
bostäder där. Fotbollen har inget eget klubbhus ex? De som inte ingår i en förening, men vill 
aktivera barn/unga - lekpark för stora/små. Äventyrsbana i skogen. Basketplan? 
Förstör inte vårt fina aktivitetsområde med bostäder. Det är just det man vill komma ifrån när 
man kommer dit. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från 
resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur 
och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser 
och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 

Detaljplanen möjliggör inte för en kommunal lekplats, däremot ser kommunen generellt över 
behovet av kommunal lekplats i närområdet. Detta hanteras i ett separat projekt. 

Detaljplanen reglerar inte upplåtelseform men gör det möjligt att bygga olika typer av bostäder 
vilket i viss mån kan locka olika målgrupper. 

Kommunen anser att fler bostäder och anläggandet av gator och vistelseplatser samt belysning 
kan bidra till att området kan komma att upplevas tryggare för barn och unga att röra sig igenom 
och invid, jämfört med dagens oupplysta och slyiga terräng. 

17. Privatperson 3         2022-01-19
Varför ska det byggas så högt och så trångt? Söder är attraktivt för sina fina grönområden och för
att alla hus (förutom den rysligt fula bandyhallen) har en samklang.
Varför inte fortsätta tanken med att bygga hyreshus på Backavallens område, men låt det bli hus
som passar in. Det blir bättre med max 3 våningar och inte så många. Låt det vara luftigt mellan
husen. Snälla sluta bygg bort parker, träd och sköna grönområden. Det är ju luften mellan allt
som är grejen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från 
resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur 
och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser 
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och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 
En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet. 

För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för mycket 
mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. Bebyggelsetypen bedöms ge 
ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 

18. Privatperson 4        2022-01-19
Hela Backavallenområdet är ett område för utövande av olika idrotter, varför smälla upp stora
lägenhetshus på det området? Exempelvis har DFK Värmbol försökt få en klubblokal på området i
många, många år utan att kommunen hörsammat deras önskan. Även KSK och friidrottsklubben
står utan klubblokal. Det hade ju varit ett ypperligt tillfälle nu när ytan finns att faktiskt låta dessa
klubbar få en värdig klubblokal. Det skulle också finnas gott om plats för en stor lekpark där,
något som saknas nere på söder, där väldigt många barnfamiljer bor. Skulle ju också vara bra då
många familjer gästar Backavallen från andra städer då motståndarlag kommer och ska spela
matcher eller friidrott. Planerna kring en mataffär är lockande, men höga bostadshus med
hyreslägenheter på ett idrottsområde nere på söder ser jag ingen som helst vinning med.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från 
resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur 
och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser 
och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 
En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet. 

För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för mycket 
mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. Bebyggelsetypen bedöms ge 
ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 

För att en mataffär ska vara möjlig i området behöver det finnas ett kundunderlag. Byggandet av 
flerfamiljshus i området bidrar till ett ökat kundunderlag och möjliggör etableringen av en 
mataffär. 

Detaljplanen möjliggör inte för en kommunal lekplats, däremot ser kommunen generellt över 
behovet av kommunal lekplats i närområdet. Detta hanteras i ett separat projekt. 

19. Privatperson 5         2022-01-19
Backavallen är en del av Sportcentrum. Sportcentrum är Katrineholms hjärta och lunga. Här
samlas aktiva och deras anhöriga och folkhälsan blomstrar. Sportcentrum, och främst
Backavallen, imponerar stort på gästande aktiva. De blir hänförda av ytorna och möjligheterna.
Gästande aktiva från större städer beklagar sig över trängsel och förtätning på sina egna
idrottsanläggningar. Låt oss inte gå i samma fälla. Bygg inte bort ytor som främjar folkhälsan. Vill
vi öka invånarantalet kan vi inte minska ytorna att leva på. Samhällsekonomiskt blir det ingen
vinst. Bebygg ytor som inte används, exempelvis skogsdungen bredvid återvinningsstationen,
men lämna de öppna ytorna där rinken låg till något som främjar folkhälsan. Eftersom
Järvenskolan får mindre gröna ytor för uteidrott så kanske en till konstgräsplan kan behövas. En
månskensrink är alltid poppis. En stor härlig lekpark som kan sysselsätta småsyskon till de som
är aktiva på Backavallen. Plats för rörelse.



8(12) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. 

Detaljplanen möjliggör inte för en kommunal lekplats, däremot ser kommunen generellt över 
behovet av kommunal lekplats i närområdet. Detta hanteras i ett separat projekt. 

20. Privatperson 6 & 7 – Boende på Johan Duwas väg 2022-01-19 
Vi köpte vår villa på det här området p.g.a. att det är lugnt område, vi jobbar under dagen och på 
kvällen vill vi sitta i lugn och ro. Det är bra, tyst och inte så mycket ljud som påverkar oss på 
området men nu med den planen som ni har skickat blir det väldigt hög trafiksituation som är 
irriterande, högt ljud som påverkar oss väldigt mycket, vi kommer att förlora vår integritet i vårt 
hus. Om ni tänker att bygga höghus framför oss kommer vi att synas uppifrån och sist men inte 
minst har ni tänkt på att Backavallens sportcentrum är det enda sportområdet i Katrineholm. Så 
det är synd om ni tänker att ta bort en del av det området eller planerar något annat. Jag är inte 
mot att ni bygger villor eller radhus men jag är mot höghus eller flera våningar höga byggnader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från 
resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur 
och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser 
och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 
En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet. 

För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för mycket 
mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. Bebyggelsetypen bedöms ge 
ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 

Med anpassning och hänsyn till omgivningen har flerbostadshusen placerats på ett längre 
avstånd från villorna och radhusen har placerats närmast villorna, för att minimera risken för 
insyn. Avståndet mellan befintliga villor och punkthusen är strax över 100 meter. 

Bostäderna inom detaljplanen bedöms inte generera en hög andel trafik. Vi beräknar att trafiken 
inte kommer att generera bullernivåer över riktvärdena enligt förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

21. Privatperson 8,9 och 10 2022-01-20 
Boende på Dalgatan, Johan Duwas väg och Backavägen

Förslaget med stadsradhus är det som bär upp området med övriga stadsdels bilden. De har 
dock en avvikande taklutning och färgskala med de närmaste villorna. 

Dock tycker vi att för stor hänsyn tas till ishallens storlek vid utformning av flerfamiljshusens 
höjd. Istället bör utformningen göras så höjden blir harmoniserad mot övriga stadsdelens 2-3 
våningshus i området söder om Oppundavägen. Då stadsdelen söder om Oppundavägen och 
öster om Västgötagatan består av villor och 2-3 vånings hyreshus. Minska därför flerfamiljshusen 
till max 4 våningar inkl sockelvåning. Och minska antalet antagna lägenheter inom området då 
prognossiffran ändå är så osäker inför framtiden. Detta kommer då också att minska trafiken. 
Området behöver därmed inte se så överexploaterat ut och gynnar gemenskapen och ger både 
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större frihet samt en hälsosammare miljö för de boende och framför allt barnen. Alt. slopa 
hyreshusen och utveckla denna mark till sportaktivitetsområde. Sista flerfamiljshuset längst 
söderut bör flyttas i linje med de två övriga hyreshusen. För att ge utrymme och behålla mer av 
naturområdet samt ge luftighet där kvällssolen fortfarande kan skina igenom och med berget 
som ett tätortsnära skogsområde. 

Med ovan nämnda synpunkter kan området fortsätta utvecklas till det attraktiva och efterfrågade 
boendemiljöerna som finns idag. Alt. gör hela omr. för idrottsaktiviteter. 
Genom detta kommer vi ”Katrineholmare” kunna förena det nya men också behålla den 
stadsdelsutformning som vi är kända för nämligen trädgårdsstaden vilket kommer stå sig även i 
framtiden. Ensidigt fokus på volym leder till dåliga stadsmiljöer där ingen vill bo. Var varsam och 
harmonisera med övrig befintliga bostäder i södra stadsdelen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från 
resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur 
och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser 
och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 
En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet. 

För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för mycket 
mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. Bebyggelsetypen bedöms ge 
ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 

Med anpassning och hänsyn till omgivningen har flerbostadshusen placerats på ett längre 
avstånd från villorna och radhusen har placerats närmast villorna, för att minimera risken för 
insyn. Avståndet mellan befintliga villor och punkthusen är strax över 100 meter. 

Detaljplanen reglerar inte radhusens taklutning och färgskala. Planavdelningen bedömer att nya 
arkitektoniska uttryck kan tillföra något till platsen och att känsligheten utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv inte bedöms vara så högt. 

22. Privatperson 11 & 12 – Boende på Stallgårdsvägen     2022-01-20
Jag emotsätter mig nybyggnationen av flera anledningar, av vilka några anges nedan:
En byggnation av bostäder så nära in på idrottsplatserna på Backavallen kommer att förstöra
Backavallens öppna och gemytliga atmosfär. Att bygga några totalt malplacerade och
oproportionerliga 6-våningshus, förstör inte bara det fina intrycket av Backavallen utan även hela
området på söder. Låt Backavallen vara som idag en plats för sport och aktiviteter och satsa
istället på att bygga tex en lekpark och/eller utegym eller något annat mer passande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från 
resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur 
och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser 
och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 
En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet. 
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För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för mycket 
mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. Bebyggelsetypen bedöms ge 
ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 

Detaljplanen möjliggör inte för en kommunal lekplats, däremot ser kommunen generellt över 
behovet av kommunal lekplats i närområdet. Detta hanteras i ett separat projekt. 

23. Privatpersoner 13 och 14 – Boende på Gärdesgatan 2022-01-20 
Vi anser att vår fastighet ska ingå i sakägarkretsen då vi i högsta grad berörs av föreslagen 
planändring och kommer att få en påverkan genom skuggning, insyn samt ökad trafik i 
närområdet. 

1. Varför ta mark i anspråk som idag möjliggör för idrottsändamål och grönytor?
Backvallsområdet är idag en populär plats för idrott och fritid där flera olika idrottsklubbar
bedriver verksamheter. Området är även öppet för viss del till allmänheten och inbjuder till
spontanidrottande. Genom åren har området utvecklats med fotbollsplaner, både gräs och
konstgräs samt två ishallar med tillhörande servicebyggnader. Vad visste man på 60-talet om
vilka behov vi har nu och vad vet vi om vilka behov som finns om ytterligare årtionden? Att man
då tar denna mark i anspråk till en privat aktör att få bygga bostäder känns orimligt!

Katrineholms kommun strävar efter att vara en ”aktiv” kommun som värnar om rörelse, friluftsliv 
och närheten till naturen. Genom detta förslag så tar man bort både möjligheterna till att 
utveckla området ytterligare för detta ändamål samt att ta bort ett stort naturområde med skog 
som idag är ett fint inslag i staden. 

Frågan är om de idrottsföreningar som är hyresgäster på Backavallen har fått möjlighet att yttra 
sig som sakägare? Hur ser dem på detta att man nu vill ta mark som kan användas till 
idrottsändamål, servicebyggnader (klubbhus, omklädningsrum), lekparker och andra 
utomhusaktiviteter kommer att försvinna? 

2. Trafiksituationen
Redan idag är trafiksituationen inte optimal i närheten av Backavallen. Den tunga trafiken har
dock minskat oerhört de senaste åren men fortfarande rör sig mycket personbilar i området
både till och från parkeringen på Backavallen men även som genomfartsväg.
I samband med träningar och matcher på idrottsområdet är det en strid ström av både gångare,
cyklister och bilister. Att sedan bebygga med ytterligare bostäder kommer att öka trafiken. Längs
med Vasavägen, på sidan mot det föreslagna området finns idag en gångbana som används
mycket av barn och ungdomar som ska till och från skola och förskola i området.
Där är planen på att man ska göra en infart för alla boenden samt den tilltänkta affären.
Enligt ritningen kommer det bli en fyrvägskorsning som då kan komma att bli hårt trafikerad och
påverka negativt för oss som bor i närheten.

3. Buller
Vi som bor på andra sidan Vasavägen hör givetvis ljud från idrottsanläggningen idag. Mycket
dämpas av träden i skogen och av den jordvall som byggts upp. Funderingar är nu hur ljudet
beter sig mellan byggnaderna?

4. Skugga och insyn
Byggnaderna på andra sidan Vasavägen är enbostadshus uppförda i ett plan. Hela området
präglas av villabebyggelse och flera av fastigheterna har sina uteplatser vända mot Vasavägen.
Att få punkthus med en nockhöjd på max 22 meter bara hundra meter från sin fastighet kommer
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att påverka oss negativt. Det blir en enorm insyn på våra fastigheter från dessa byggnader vilket 
kan upplevas som en olägenhet. Dessutom kommer dessa byggnader att skugga fastigheterna 
delar av fastigheterna. På våren redan från tidig eftermiddag och på sommaren försvinner solen 
redan på eftermiddagen bakom de höga husen. De lägre radhusen påverkar inte solljus och 
insyn men det är de högre flerbostadshusen som vi först och främst har åsikter om och önskan 
om att de inte kommer att uppföras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att området 
utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som Backavallens idrottsområde 
ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från 
resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur 
och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser 
och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 
En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet. 

För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för mycket 
mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. Bebyggelsetypen bedöms ge 
ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 

Med anpassning och hänsyn till omgivningen har flerbostadshusen placerats på ett längre 
avstånd från villorna och radhusen har placerats närmast villorna, för att minimera risken för 
insyn. Avståndet mellan befintliga villor och punkthusen är strax över 100 meter. Husen bedöms 
inte skugga befintlig bebyggelse. 

Kommunen anser att fler bostäder och anläggandet av gator och vistelseplatser samt belysning 
kan bidra till att området kan komma att upplevas tryggare för barn och unga att röra sig igenom 
och invid, jämfört med dagens oupplysta och slyiga terräng. Den del av planområdet som utgörs 
av berg i dagen och naturmark och som verkar användas mest, planläggs som Natur och 
planeras att sparas. Detaljplanen reglerar även att vissa träd ska sparas för att bibehålla 
karaktären på området. 

Bostäderna inom detaljplanen bedöms inte generera en hög andel trafik. Planavdelningen 
beräknar att trafiken inte kommer att generera bullernivåer över riktvärdena enligt förordningen 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Byggnader har även en bullerdämpande effekt 
på ljudet från idrottsverksamheterna. 

Kommunen planerar även att bygga om korsningen Prins Bertils gata och Vasavägen för att göra 
den mer trafiksäker. 
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Ändringar i förslaget 

Samrådet föranleder endast mindre redaktionella ändringar och förtydliganden i 
planhandlingarna.  

Planbeskrivning 

• Förtydligat kartmaterial/bilder i planbeskrivningen
• Förtydligat avtal och ansvar
• Förtydligat kapitel om buller och varuleveranser

Plankarta 

• Uppdaterat grundkartan
• Markerat träd som avses sparas inom planbestämmelsen n1 samt justerat omfattningen

på n1

• Ändrat omfattning på bestämmelse n2

I övrigt har dagvattenutredningen reviderats och förtydligats med avseende på påverkan på 
Duveholmssjön och Katrineholmsåsen. 

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 2022-10-05 

David Labba/Emelie Resvik Erik Bjelmrot 
Planarkitekt/Plankonsult Avdelningschef 



Granskningshandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Dnr PLAN.2020.5 

GRANSKNINGSHANDLING 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2202-10-05 1(29) 

Planbeskrivning 

Detaljplan för bostäder och dagligvaruhandel vid 
Backavallen, Katrineholms kommun 

Del av fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 



2(29) 

Inledning 

Planprocessen – Standardförfarande 

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 2 januari 2015. 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i bygg- och miljönämnden eller i 
kommunfullmäktige. 

Handlingar 

• Plankarta
• Planbeskrivning (detta dokument)
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning
• Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-07-10

Underlag till detaljplan 

• Dagvattenutredning, Envigo 2022-05-19
• Fördjupad naturvärdesinventering detaljplan Backavallen, White arkitekter, 2021–06
• Backa förskola, Trafikbullerutredning för detaljplan Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och

Sandbäcken 3:1, Akustikkonsulten i Sverige AB, 2020-11-18
• PM Ljudnivåmätning 2020-10-13
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Syfte 
Detaljplanen syftar till att komplettera idrottsområdet Backavallen med cirka 120 bostäder i form 
av flerbostadshus och radhus samt centrumverksamhet i form av dagligvaruhandel med hänsyn 
till omgivningen. 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 maj 2020 (BMN §30) om planuppdrag för att 
möjliggöra för bostäder inom fastigheten Backa 6:2. 

I Översiktsplanen är området utpekat som ett utvecklingsområde. Projektet utgör ett led i 
Katrineholm kommuns arbete och mål om att nå 40 000 invånare år 2030. Området har 
markanvisats till en exploatör. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i den södra delen av staden ca 1,5 km från centrum. Planområdet 
avgränsas av Vasavägen i öster, Prins Bertils gata i norr och Backavallens idrottsområde i väster. 
Planområdet omfattar ca 2 hektar. 

Centrum 
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Markägoförhållanden 
Katrineholms kommun äger fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1. Del av fastigheten 
Backa 6:2 har markanvisats till Tegelstaden AB.

Figur 1. Karta med fastighetsgränser (Källa: Eniro). 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-05-13 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2, 
Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder. 

Översiktsplan 
I översiktsplanen 2030 ligger aktuellt planområde inom det område som benämns ”IBV1 – 
Sportcentrum och Backavallen”. Området föreslås utvecklas med ytterligare verksamheter samt 
att verksamheterna kan kombineras med bostäder. Det beskrivs även att behovet av förskola, 
skola och offentlig service ska beaktas i kommande detaljplaneskeden. Planförslaget 
överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030. 

Grönplan 
I Grönplan för Katrineholm ligger aktuellt planområdet i det som kallas Backa (område 7 i figur 2, 
nästa sida). Området är generellt utpekat som ”Naturpark”. Definitionen av naturpark beskrivs 
som grönområden i staden som har låg skötselintensitet men potentiellt har hög 
användningsgrad på grund av sitt nära läge till bebyggelse. Området har klassats med ”Visst 
naturvärde” och det har höga rekreativa värden. Backavallen är en viktig målpunkt men används 
främst för inomhusaktiviteter. Aktuellt planområde utgör en begränsad del av område 7. 
Planområdet är en del av ett ekologiskt spridningssamband för djur och växter till och från 
staden. Det är därför viktigt att landskapet inte blir för uppbrutet utan binds samman med andra 

Backa 6:2 
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grönområden för att avstånden mellan livsmiljöer inte ska bli för långa och påverka spridningen 
av arter. 

Figur 2. Bild från Grönplan 2018. Planområdet är en del av område 7. 

Riksintresse 
Detaljplanen berörs inte av riksintresse. 

Detaljplan 
För planområdet gäller stadsplan som är fastställd 1960 ”Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplanen för del av Backa m.m. i Katrineholm”. Genomförandetiden har gått ut. Aktuellt 
planområde har användningen idrottsändamål i gällande detaljplan. 

Figur 3. Gällande stadsplan - ungefärlig gräns för planområdet markerat med röd streckad linje. 



6(29) 

Miljöbedömning 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Detaljplanen 
bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. 

Relaterade projekt/Övrigt 
Detaljplan för Backa förskola har vunnit laga kraft. Detaljplanen medger en utbyggnad av 
förskolan för totalt 5 avdelningar. Syftet med detaljplanen är att möta det ökade behovet av 
förskoleplatser i kommunen. Förskolan Backa ligger strax söder om aktuellt planområde. 

”Visionsarbete för Sportcentrum” togs fram 2015 och syftade till att lägga fram en vision för 
sportcentrumet. Aktuellt planområde är utpekat som möjligt att utveckla med 
kontor/handel/hotell/vandrarhem/lägenheter. 

Förutsättningar och förändringar 

Platsens historia 
Planområdet ligger inom det område som kallas Backavallen/ Katrineholms sportcentrum som 
anlades under 1960- och 1970-talet. Inom området finns det fotbollsplaner, isarena, ishall, 
tennisplaner etc. Bortsett från den borttagna isrinken, curlingbanan och omklädningsbyggnaden 
har planområdet aldrig planerats för eller bebyggts för idrottsändamål, utan har behållits som 
naturmark. 

Figur 4 - Ortofoto taget mellan åren 1955–1967 (Källa: Eniro - Historiska kartor). Streckad linje visar ungefärlig 
plangräns. 
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Mark och vegetation 
Planområdet är idag i stort oexploaterat, dock finns det ledningar för avlopp, vatten, dagvatten 
och el inom området. Planområdet består av både glesbevuxen lövskog (i norra delen), öppen 
glesbevuxen blandskog med inslag av enstaka tallar (i mellersta delen), samt berg i dagen med 
hällmarksvegetation (i södra delen), men även en konstgjord vall på ca 2–3 meter (i nord-sydlig 
riktning). Förutom vallen och den södra delen av planområdet är området mestadels plant. 
Lägsta punkten inom planområdet ligger på ca +44,9 m. Detaljplanen föreslår att vallen tas bort. 
Viss förändring av marknivån kommer att ske inom planområdet för att möjliggöra bebyggelse 
och gator på ett lämpligt sätt med hänsyn till dagvatten och tillgänglighet mm. 

En naturvärdesinventering har tagits fram för området. En bedömning har gjorts i utredningen, 
att området hyser visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Inom planområdet har det identifierats 
skyddsvärda träd (naturvärdesklass 2 och 3), liljekonvalj som är fridlyst samt svinrot som är 
rödlistad. 

Figur 6. Bild visar identifierade skyddsvärda träd och 
rödlistad art inom planområdet (Källa: 
Naturvärdesinventering Backavallen). 

Figur 5. Bild visar naturvärdesklass (Källa: 
Naturvärdesinventering Backavallen). 

Figur 7. Bild visar en ek som är utpekat som värdefullt 
träd. (Källa: Naturvärdesinventering Backavallen). 
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Plankartan reglerar att tre värdefulla ekar med beteckningen n1 (se gul markering i figur 8) ska 
bevaras. 

Träden som står inom det område som planläggs som Natur – Allmän platsmark i plankartan, 
planeras att sparas (se blå markering i figur 8). Befintlig hårdgjord yta (norr om isrinken) föreslås 
bli grönytor, för att hantera dagvatten men även för spontan lek och samvaro för de boende (se 
grön markering i figur 8). 

Centralt i planområdet finns ett större bestånd av värdefulla tallar (se rosa markering i figur 8). 
Träden skyddas med bestämmelse (n2). Syftet är att bevara den karaktär som tallarna skapar i 
området. 

Marklov krävs för fällning av träd betecknade med n1 och n2. Efter lovprövning kan träd som 
utgör risk för liv, egendom eller spridning av epidemisk trädsjukdom få fällas. Nedtaget träd ska 
ersättas med likvärdigt träd.

En skyddszon ska upprättas runt träd som ska bevaras. Med skyddszon avses generellt hela ytan 
från stammen till tre meter utanför kronans utbredning. Inga arbeten, upplag, transporter eller 
annan för trädet skadlig aktivitet får utan skriftligt lov från beställaren och trädansvarig på 
Katrineholms kommun ske innanför skyddszonen. Inga andra åtgärder på själva träden får heller 
utföras utan dessa skriftliga godkännanden. 

Den befintliga konstgjorda vall som ligger inom planområdet (i nord-sydlig riktning) kommer inte 
att bevaras. 

Figur 8. Bild visar värdefulla träd inom planområdet. 
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Geotekniska förhållanden

Figur 9. Jordartskarta med gräns för planområdet i grön streckad linje. 

Planområdet domineras av postglaciala sandlämningar, ca 1–5 m djupa samt berg i dagen. 
Genomsläppligheten bedöms som mycket god. Grundvattenytan ligger ca 2 m under markytan 
(uppmätt i geoteknisk utredning för ishall, strax väster om planområdet). 

Markföroreningar 
Innan Backavallens idrottsområde anlades var marken jordbruksmark. De senaste åren har det 
funnits en isrink, curlingbana samt vall med inbyggd läktare inom planområdet. Isrinken och 
curlingbanan har tidigare kylts ned med ammoniak. Isrinken och curlingbanan har nyligen 
avlägsnats från platsen och köldmedlet är tömt i mars 2020. Även rör för distribution av 
köldmedel är borttagna. Det finns i kommunen ingen kännedom om att någon läcka av 
ammoniak ska ha förekommit vid tömning och borttagning av kylsystem. Inga andra kända 
miljöfarliga verksamheter har tidigare funnits på platsen som kan ha gett upphov till andra 
föroreningar av marken. 

Kulturmiljövärden 
Planområdet hyser inga kulturmiljövärden. Planområdet ligger inom det område som kallas 
Backa samtidigt som det angränsar till det som kallas Skogsborg i norr och Talltullen, Stallgården 
och Gärdesbyn i öster. 

Området Backa byggdes ut på 1970-talet och består av idrotts- och skolbyggnader som har en 
campusliknande karaktär. Området är tidstypiskt planerat med matargator in till området från 
större huvudgator och ett internt nätverk av separerade gångvägar. Typiskt för denna tid är även 
anpassning och bevarandet av naturmark och vegetation. Inom Backavallens idrottsområde finns 
det en läktarbyggnad som har ett unikt och karakteristiskt uttryck i brutalistisk stil. 

Norr om planområdet ligger det som kallas Skogsborg. Det är ett villaområde som uppfördes 
med småhus/egnahemshus från 1930-talet och 1940-talet i folkhemmets anda. Det fanns två 
modeller för villorna som var monteringsfärdiga och kunde byggas på plats. Båda modeller hade 
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dock samma volym, takutformning och fönsterplacering. Villorna uppfördes i liv med gatan med 
en bakomliggande gård/trädgård. Områdena är väl sammanhållna och bevarade. Flerbostadshus 
(hyreshus) är uppförda utmed Vasavägen, dessa är uppförda i tre våningar med stora balkonger 
och en tilläggsisolering som har förvanskat exteriören. 

Öster om aktuellt planområde och Vasavägen finns det sex kvarter; Smeden t.o.m. Korgmakaren 
som innehåller friliggande villor från 1950-talet med varierad bebyggelse. Området 
karakteriseras av sina raka gator i ett rationellt rutnät och små tomter. De mest välbevarade 
husen är de med tegelfasader. 

Strax söder om detta område ligger Gärdesbyn (också öster om Vasavägen) som är planerat runt 
1965–1966. Området består av enplansvillor som ligger utmed en rundkörningsgata. 

Figur 10 - Bild från Sörmlandsmuseets kulturhistoriska utredning Katrineholm stad områdesbeskrivning. Röd 
markering indikerar fastigheter med karakteristiska och välbevarade hus. Röd linje är tillagd och visar ungefärlig 
planområdesgräns. 

Bebyggelseområden 

Bostäder och service 
Området är inte bebyggt idag, varken med bostäder eller service. Närmsta dagligvaruhandel från 
planområdet idag ligger cirka 1,2 km norrut och det saknas idag dagligvaruhandel söder ut i 
Katrineholm. 

Området föreslås bebyggas med ett nytt bostadskvarter, med ca 20 radhus, ca 100 lägenheter 
fördelade på tre flerbostadshus samt en dagligvaruhandel. 

Den nya bebyggelsen ska fogas in i samklang med naturen och skalan i området. Radhusen 
placeras i den östra delen av planområdet närmast Vasavägen för att möta och harmonisera 

Gärdesbyn 

Skogsborg 

Backa 
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med omgivande villabebyggelse. Flerbostadshusen placeras i den västra delen av planområdet 
närmast idrottsområdet och ishallen för att skapa en rygg mot omgivande idrottsområde och 
möta upp ishallens skala. 

En ny mötesplats/plats skapas i nordöstra hörnet invid den planerade dagligvaruhandeln. Syftet 
är att skapa en tydlig, tillgänglig och öppen plats för boende i området att mötas på. 

Figur 11. Illustrationsplan. Ungefärlig plangräns markerad med svart streckad linje (Bild: White arkitekter). 

Placering, skala, utformning och material 
Radhusen föreslås placeras snedställda och förskjutna i relation till varandra. De placeras även 
med huvudentré mot bostadsgata och något indragna från gatan för att skapa utrymme för 
parkering framför entrén. Radhusen föreslås i två våningar med sadeltak och med egna mindre 
uteplatser mot trädgården på baksidan. Fasadmaterial av trä- och/eller tegel föreslås varieras 
mellan huskropparna, för att harmoniera med naturen och för att skapa en levande 
fasadkomposition. 

Tre stycken flerbostadshus föreslås i den västra delen av planområdet. Två av husen planeras i 6 
våningar med en sjunde översta våning som är indragen från fasadlivet. Ett av husen planeras i 4 
våningar med en femte översta våning som är indragen från fasadlivet. Översta våningen föreslås 
användas för teknikutrymmen och eventuellt gemensamhetslokal. Med utgång från denna 
översta våning föreslås gemensamma takterrasser för de boende. Flerbostadshusen planeras 
med bilparkering och bostadskomplement i bottenvåning, alltså planeras det inte för något 
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parkeringsgarage. Flerbostadshusen föreslås uppföras med fasadmaterialen trä, tegel och/eller 
puts varav sockelvåningen planeras i glaserat tegel. 

Dagligvaruhandeln placeras i norr, mot Prins Bertils gata. Entrén till dagligvaruhandeln vänder sig 
åt öster mot den nya platsbildningen där utrymme finns för bil- och cykelparkering och 
uteservering. Dagligvaruhandeln är ca 800 kvm i en våning. Dagligvaruhandeln planeras med 
solceller på taket. 

Dagligvaruhandelns inlastning och avfallshantering sker utmed den södra fasaden. Endast 
lastbilar med leverans till dagligvaruhandeln har tillåtelse att köra igenom området från 
Vasavägen i öst till parkeringen vid idrottsplatsen (utfart mot Prins Bertils gata). På så sätt slipper 
lastbilar att vända inom planområdet. Inlastningen ska byggas in med spaljé/pergola med tak och 
vägg mot söder. Spaljén/pergolan ska bestå av träribbor som med fördel kan förses med 
planteringar som sammantaget ger intrycket av en växtvägg. Syftet med detta är att minimera 
intrycket av inlastning/lastkaj och bidra till en mer inbjudande miljö för de boende i söder och de 
gående och cyklister som kommer att passera här. 

Figur 7. Perspektiv över planområdet. Befintlig ishall syns i bakgrunden (Bild: White arkitekter). 

Figur 8. Sektion genom radhus och punkthus (från öst till väst) med vy mot norr (Bild: White arkitekter). 

Verksamheter 
Inom området har det tidigare funnits en isrink. Denna är nedlagd och borttagen. Inom området 
finns idag en återvinningsstation för återvinning av glas, papper, metall, plast och tidningar. 
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Återvinningsstationen sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Kommunen utreder 
ny plats för återvinningsstation. Ambitionen är att den ska placeras i närområdet. 

Jämställdhet, integration 
Planområdet möjliggör för blandade upplåtelseformer och olika storlek på bostäder, radhus och 
flerbostadshus, vilket möjliggör för en blandning av människor, från enpersonshushåll till 
flerpersonshushåll. De blandade boendeformerna inom planområdet möjliggör även för en 
integration av personer med olika ekonomiska förutsättningar. Dagligvaruhandeln och platsen 
framför, skapar även möjlighet för möten mellan människor som bor på olika platser i 
Katrineholm. 

Barnperspektiv 
Planområdet kan idag upplevas otryggt, då det är en baksida till en återvinningsstation, slyig och 
otillgänglig terräng och belysning saknas. Att bebygga platsen kan skapa möjlighet för tryggare 
gångvägar mellan villaområdena och idrottsområdet, som är en målpunkt för många barn. 
Utmed den högre bergknallen och naturmarken i södra delen av planområdet, finns naturliga 
lekmiljöer för barn. Denna del av planområdet föreslås bevaras orörd och planläggs med allmän 
plats, natur. 

Ett bebyggt bostadsområde med entréer mot bostadsgator skapar en trygg miljö för barn att 
vistas i. Trafikmängden inom planområdet bedöms bli liten, endast trafik till och från bostäder 
kommer att köra på bostadsgatorna, alltså ingen genomfartstrafik. 

En ombyggd korsning av Vasavägen/Prins Bertils gata skulle innebära mer trafiksäkra och trygga 
passager för barn. 

Tillgänglighet 
Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall vara tillgängliga om det inte är obefogat med 
hänsyn till terrängen. Den fysiska miljön bör utformas så att så stor del som möjligt är tillgänglig 
även för funktionshindrade barn och vuxna. Såväl fysiska som psykiska funktionshinder är viktiga 
att beakta i utformningen. 

Friytor 

Lek och rekreation 
I den södra delen av planområdet där det finns berg i dagen finns naturliga lekmiljöer för barn. 
Denna del föreslås sparas och planläggas som Natur – Allmän plats. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Backavallens idrottsområde, där det finns varierade 
möjligheter för idrott och rekreation, både planerad idrott och spontanidrott. 

Mellan ishallen och bostäderna har en plats pekats ut som lämplig för lekplats. Denna hanteras i 
separat kommunalt projekt och ingår inte inom detaljplanen. 

Det planeras för flertalet gemensamma gröna friytor (gårdsytor) mellan husen. Friytorna 
säkerställs genom prickad mark (mark som inte får förses med byggnad) i plankartan. 

Vattenområden 

Vattenområden 
Det finns inga vattenområden inom detaljplanen. 
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Strandskydd 
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd. 

Gator och trafik 

Gator 
Inga gator finns inom planområdet idag, förutom angöringsyta till återvinningsstationen som 
ligger inom kvartersmark. 

För att nå de planerade bostäderna och dagligvaruhandeln planeras det för nya kvartersgator 
inom planområdet som ansluter till en ny in- och utfart mot Vasavägen. Med en ny samlad in- 
och utfart skapas ingen genomfartstrafik genom bostadsområdet. Besökande eller boende 
kommer att vända inom bostadsområdet. Trafiken till dagligvaruhandeln nyttjar samma in- och 
utfart mot Vasavägen som bostäderna och hålls i den norra delen av planområdet så att ingen 
trafik till dagligvaruhandeln passerar bostäderna eller bostadsgatorna. 

Bostadsgatorna planeras vara ca 6 m breda och utformas i en gemensam marknivå där bilar, 
cyklister och gående samsas om utrymmet i gatan. Gatorna vid radhusen är anpassade så att det 
går att komma runt vid vändplanen med en 12 meters bil, ex. flyttbil, sopbil. Gatorna inom 
planområdet är privata. Kommunen rekommenderar en hastighet på 20 km/h inom 
planområdet. 

Kommunen har planer på att bygga om befintlig korsning Vasavägen/Prins Bertils gata i syfte att 
anpassa denna till den nya bebyggelsen och mataffären. Detta hanteras i ett separat projekt. 
Utformning av korsningen som redovisas i illustrationsplanen (fig. 10) är enbart en tänkbar 
utformning. 

Gång- och cykelvägar 
Cykelvägen utmed Vasavägen ligger idag inom fastigheten Backa 6:2 och inom användning 
idrottsändamål i gällande plan. Denna planeras att vara kvar i befintligt läge, förutom att viss 
anpassning kommer att behöva göras vid anläggning av ny in- och utfart mot Vasavägen. 
Cykelvägen planläggs som Gata – allmän plats och föreslås fastighetsregleras och överföras till 
Sandbäcken 3:1. 

Sommaren 2021 uppförde kommunen en ny gång- och cykelväg som förbinder Backavallens 
idrottsområde och skolor med Vasavägen. Denna ligger strax väster om planområdet. 

På bostadsgatorna ska det finnas möjlighet för allmänheten att cykla eller gå genom 
planområdet. Möjlighet att cykla från Vasavägen till gång-/cykelvägen på kommunens mark i öst-
västlig riktning ska finnas inom kvartersmarken. Ingen separerad cykelbana anläggs inom 
planområdet. Planbestämmelse om att det är förbjudet att uppföra stängsel, mur eller plank mot 
Vasavägen syftar till att området ska vara öppet för gående och cyklister att röra sig igenom 
bostadsområdet. 

Kollektivtrafik 
Idag trafikeras Prins Bertils gata samt Vasavägen av busstrafik (kollektivtrafik). Busshållplats 
Gärdesgatan ligger idag intill planområdet utmed Vasavägen. Denna trafikeras av busslinje 3 
(Resecentrum – Sjukhuset – Backa – Nävertorp – Resecentrum) och busslinje 483 (Katrineholm 
resecentrum -Strångsjö – Ändebol – Virå – Björkvik). Utmed Prins Bertils gata, ca 300 meter från 
planområdet ligger busshållplats Backavallen som också trafikeras av busslinje 3. Inga av 
busshållplatserna berörs av planen och de planeras vara kvar. Det tar ca 12 minuter att resa med 
buss från centralstationen/resecentrum i Katrineholm till Gärdesgatan. Bussen kör ca 1 gång i 
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timmen måndag-fredag mellan kl. 9-18 och en gång i timmen på lördagar mellan kl. 10-15 
(tidtabell december 2020-december 2021). 

Parkering 
Det föreslås ca 27 parkeringsplatser och 2 parkeringsplatser för rörelsehindrade för 
dagligvaruhandelns besökare och anställda, vilket innebär ca 36 parkeringsplatser per 1000 kvm 
BTA. Katrineholm har inte en antagen parkeringsnorm men som jämförelse är parkeringsnormen 
i en kommun med liknande storlek 30 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA. Bedömningen är 
därför att parkeringsbehovet är tillgodosett. Troligtvis kommer flertalet besökande till 
dagligvaruhandeln att komma från närområdet, på gång- eller cykelavstånd, varför det även 
planeras för cykelparkeringar intill dagligvaruhandeln. 

Detaljplanen möjliggör ett parkeringstal på 0,7 bilparkeringsplatser per lägenhet och 1,0 för 
radhus. Det innebär ca 50 parkeringsplatser för lägenheter (boende och besökare) och 20 
parkeringsplatser för radhusen. Parkering planeras i bottenvåning på flerbostadshusen samt 
utmed bostadsgatorna. Radhusen planeras med separata uppfarter på varje tomt för 
uppställning av bil. Minst 2 cykelplatser per lägenhet ska anordnas, vilket ryms dels i 
väderskyddade cykelparkeringar utomhus, dels i flerbostadshusens bottenvåningar, som 
planeras uppföras med gemensamma funktioner, däribland cykelförråd. 

Störningar 

Buller 
Trafikbuller 
Undersökning av trafikbuller har gjorts med utgångspunkt i metoden ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken?” framtagen av Boverket och SKR. Utifrån siffror på trafikmängd, skyltad hastighet 
och avstånd mellan väg och mottagare (i det här fallet planerade bostäder) kan man översiktligt 
bedöma bullerexponeringen på de nya bostäderna och bedöma om riktvärdena i förordningen 
om trafikbuller kan uppnås. 

Trafikbuller från Vasavägen 
En av bullerkällorna är Vasavägen. Vasavägen har en skyltad hastighet om 40 km/h. År 2040 
prognosticeras årsdygnstrafiken (ÅDT) på Vasavägen till 2537 fordon (idag ÅDT 2233 fordon). De 
närmst planerade bostäderna (ett radhus) står 18 meter från Vasavägens mitt. Detta innebär en 
uppskattad bullerexponering på 58 dBA ekvivalent ljudnivå på radhusets fasad (det som står 
närmast Vasavägen) En bedömning görs att detta radhus klarar riktvärdet på 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnadsfasad. Däremot överskrids riktvärdet på 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå på radhusets uteplats. Området är dock planerat så att de gröna ytorna 
(gemensamhetsanläggning) mellan husen används som gemensamma uteplatser (se 
illustrationsplan figur 11). Det bedöms därmed finnas tysta uteplatser för boende inom 
planområdet. 

De andra radhusen och flerbostadshusen, som står längre från Vasavägen bedöms klara 
riktvärdena i förordningen om trafikbuller för fasad och uteplats. 
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Figur 9. Analys av ljudnivåer från Vasavägen. Se röda markeringar för resultat. (Bild/Modell: Hur mycket bullrar 
vägtrafiken? Boverket och SKR, januari 2016). 

Trafikbuller från Prins Bertils gata 
De bostäder som planeras i området ligger på ett minsta avstånd om 120 meter från Prins Bertils 
gata. Det saknas trafikmätningar och -prognoser på Prins Bertils gata, men trafikmängden 
bedöms inte vara högre än på Vasavägen. Med ett avstånd om 120 meter till bostäder och 
dessutom en dagligvarubutik som utgör bullerskydd, bedöms riktvärdet för bostäder och 
uteplatser klaras. 
 
Trafikbuller Inom planområdet 
Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg kommer planområdet att generera ungefär 300–350 
resor med bil/dygn vilket innebär en ÅDT på 258 bilar. Detaljhandel med livsmedel genererar ca 
9–12 varutransporter per vecka. Hastigheten inom planområdet kommer vara lägre än 30 km/h. 
Detta innebär att ekvivalent ljudnivå från trafikbuller på kvartersgatorna kommer att vara under 
50 dBA. 
 
Ljud från idrottsplats 
Ljud som förknippas med idrottsplatser ingår inte i definitionen av omgivningsbuller. En 
bedömning har ändå gjorts av den bullerexponering som idrottsverksamheterna kan ge upphov 
till genom att undersöka faktorer som påverkar bullerexponeringen. Se bild på nästa sida. 
Bedömningen utgår från Naturvårdsverkets vägledning ”Vägledning om buller från 
idrottsplatser”. 
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Figur 10. Utredning om användning av idrottsplaner. 

Figur 11. Matris vid stöd för bedömning om olägenhet (Källa: Vägledning om buller från idrottsplatser, 
Naturvårdsverket, 2021). 

Arenan ligger på ett avstånd om mer än 100 meter från planerade bostäder. Enligt matrisen 
bedöms denna ligga inom grön zon, som innebär att verksamheten inte ger upphov till olägenhet 
för människors hälsa. B-planen, F-planen och Konstgräsplanen ligger närmre än 50 meter till de 
planerade bostäderna, vilket innebär att dessa ligger inom gul eller orange zon. Gul zon innebär 
liten risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Orange zon 
innebär viss risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Det är 
dock möjligt att bedriva idrottslig verksamhet utan att olägenheter uppstår, under förutsättning 
det inte uppstår störande strukturella ljud och att föreningar och utövare visar hänsyn till 
omgivningen. 

Strukturella ljud innebär smällar från bollar och puckar mot en anläggnings fasta konstruktioner 
(korgar, sarger, stolpar, skärmar, stängsel mm), smällar från skateboards och stomljud från 
skateboardramper och räcken, i denna grupp ingår även slagljud från klubbor och racketar. 
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En bedömning görs att idrottsverksamhet på F-planen, B-planen och konstgräsplanen inte ger 
upphov till strukturella ljud, då det inte finns några fasta konstruktioner vid dessa planer. 
Planerna uppmuntrar inte till större publiksamling då de inte är utrustade med läktare. 
Dessutom nyttjas dessa planer främst för träning och inte i lika stor utsträckning för matcher 
(som ger upphov till mer publik). Generellt sett är fotbollsspel utomhus en säsongsidrott och 
planerna används i något mindre utsträckning under vintertid (förutom konstgräsplanen som 
även används under vintertid). 

När dessa faktorer läggs samman görs bedömningen att det kommer att uppstå ljud från 
fotbollsplanerna och att det är något som de boende som flyttar till planområdet är medvetna 
om, då det är en befintlig och känd verksamhet. Bedömningen är att dessa ljud inte kommer att 
utgöra en risk för människors hälsa. 

Buller från fläkt på ishall 
Utanför planområdet finns en nybyggd ishall. Utmed ishallens fasad mot B-planen 
(fotbollsplanen) finns en kylmedelskylare. En bullerutredning har tagits fram i samband med 
uppförandet av ishallen (2020). Bullerutredningen har mätt ljudnivåerna från kylmedelskylarens 
fläktar. 10 meter från fläkten har det uppmätts 62 dB (ekvivalent ljudnivå) och 20 meter ifrån 
fläkten uppmättes 54 dB. Bostäderna som planeras inom planområdet ligger ca 80 meter från 
fläkten. Det bedöms att ljudnivåerna kommer sjunka under 50 dBA (som är riktvärdet för 
industri- och verksamhetsbuller vid bostadsbyggnads fasad) och under 45 dBA under kvälls- och 
nattetid (riktvärdet). Vid mättillfället kördes kylmedelskylaren på 100%, vilket den inte gör i 
normalfallet. Detta påverkar också ljudnivåerna, så att dessa i normalfallet blir lägre. 

Ljus 
Befintlig konstgräsplan, strax söder om (ca 25–30 meter) planområdet är utrustad med fyra 
stycken belysningsstolpar. Kommunen planerar att byta ut armaturen på fotbollsplanen till en 
mer energieffektiv. Den nya armaturen kommer även att ge ifrån sig mindre ljus på omgivningen 
än befintlig armatur. 

Etablering 
Ett geolager med 100 borrhål som värmer Backavallen finns inom ett avstånd om ca 25 meter. 
Kommunens bedömning är att risken är låg att värmelagret skadas vid sprängning. Hänsyn till 
geolagret ska tas vid sprängning. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ny bebyggelse 
ska ansluta till det kommunala VA-nätet. Det kommunala VA-bolaget Sörmland Vatten AB 
ansvarar för att ledningsnätet byggs ut. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. Om 
pumpning behövs, där självfall inte går att lösa, kommer exploatören bekosta detta. 

Dagvatten 
Planområdet ligger inom delavrinningsområdet Duveholmssjön. Sjön är en vattenförekomst och 
har etablerade miljökvalitetsnormer, god ekologisk status och god kemisk status. Den goda 
kemiska statusen villkoras dock av att undantag görs för bromerad difenyleter samt kvicksilver. 
Sjön erhåller måttlig status med avseende på näringsämnen, då det uppmätts högre halter av 
medelfosforkoncentration än referensvärden. Underlaget är begränsat varför statusen är osäker. 

Exploateringen av planområdet innebär en kvantitativ ökning av såväl genererade flödesvolymer 
som ämnestransport i dagvattenflöden. Den befintliga ytan har en specifik avtappning om 
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ungefär 280 l/s*hektar. Exploaterat område kräver därför en magasineringsförmåga om ungefär 
50 m3 för att behålla denna avtappning vid ett 10-årsflöde. Exempel på åtgärder som kan 
anläggas för att magasinera ca 50 m3 är vattengenomsläppliga ytor, skelettjordar, växtbäddar och 
sedumtak samt svackdiken. Dessa åtgärder preciseras inte närmre, men bedöms rymmas inom 
planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för att omhänderta och infiltrera detta dagvatten inom 
fastigheten. 

Den något högre ämnestransporten som är en konsekvens av planförslaget, bedöms inte utgöra 
ett problem för recipienten, då dessa nivåer ligger lägre än riktvärdena. 

Skyfall 
Beräkningar har gjorts på ett 100-års regn. Utredningen visar att vid planerad höjdsättning av 
området samlas vattnet i lågpunkter. Vattnet i lågpunkterna bedöms inte skada bebyggelsen. 
Från dessa lågpunkter bör det skapas förutsättningar för erforderlig avledning för att undvika 
uppbyggnad av ytvatten. Infiltrationsmöjligheten i marken är mycket god. 
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Figur 17. Flödesriktningar och riskområden för översvämning vid 100-årsflöde (Dagvattenutredning 
Backavallen, Envigo/White). 
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Figur 18. Lågpunktskartering från Länsstyrelsen. 

Brandvatten 
Det finns brandposter längs med Stallgårdsvägen och Gärdesgatan. En ny brandpost kan 
behövas för att avståndet mellan dem inte ska bli längre än 150 meter. Kommunen ansvarar för 
utbyggnad av brandpostnätet. 

El 
Tekniska verken har en befintlig transformatorstation inom planområdet som föreslås flyttas. 
Tekniska verken tar ansvaret och kostnaden för flytten. Transformatorstationen planläggs med 
användningen E1 – transformatorstation i plankartan. Ett befintligt ledningspaket till 
transformatorstationen går under den planerade infarten, detta ledningspaket är planlagt med 
u-område (markreservat för allmännyttiga ändamål) i plankartan. Elnät behöver byggas ut till
framtida anslutningspunkter, ledningsägaren bekostar utbyggnaden och en anslutningsavgift
tillkommer för fastighetsägare.

Kommunen har även ett internt elnät inom planområdet. Detta föreslås tas bort och ersättas. 

Fjärrvärme 
Om det behövs en utbyggnad av fjärrvärme till ny bebyggelse i området, så bekostar 
fjärrvärmeleverantören detta. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägare. 
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Tele 
Skanova har markförlagd teleanläggning inom planområdet som bland annat sträcker sig under 
den planerade dagligvarubutiken. Teleanläggningen har inte planlagts med U-område 
(ledningsrätt) då anläggningen behöver tas bort inom planområdet och ersättas på en mer 
lämplig plats. Exploatören (som initierar åtgärden) är ansvarig för bekostnad av flytt av 
teleanläggning. En anslutningspunkt kommer att behövas till telenätet för den nya bebyggelsen. 
Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. 

Bredband 
Det finns inget bredband inom planområdet. En anslutningspunkt kommer att behövas till 
bredband för den nya bebyggelsen. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. 

Avfall 
Två stycken miljöhus/miljörum föreslås för sortering av bostädernas hushållsavfall. Se förslag på 
placering i figur 11 (MB står för miljöbod i figuren). Dessa placeras centralt i området, så att de 
blir tillgängliga för så många som möjligt. Bostadsgatorna har dimensionerats så att sopbil kan 
köra in och vända i bostadsområdet. Dagligvaruhandeln föreslås ha en egen hantering av avfall. 
Yta för hantering och hämtning av avfall samnyttjas med yta för leveranser. 

Återvinningsstationen som står i planområdets norra del ska flyttas till en yta i södra 
planområdet. För lokalisering av återvinningsstation se plankartan. Återvinningsstationen ska 
angöras med en gemensam in-/utfart. Återvinningsstationen ska avgränsas med plank och 
vegetation. Förslag på stationens utformning visas i figuren nedan. 

Figur 19. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
En ny mötesplats vid dagligvaruhandeln kommer att skapas i området vilket kan öka tryggheten 
och möten mellan människor. Förslaget bidrar till att området blandas med olika boendeformer 
och upplåtelseformer vilket bidrar till en större social blandning. 

Kulturmiljö 
Den planerade bebyggelsen kommer att skapa ett nytt fondmotiv från Prins Bertils gata och 
Vasavägen. Fondmotivet kommer att uppfattas mer stadsmässigt i förhållande till det mer 
naturlika fondmotivet som finns idag. 

Den planerade bebyggelsen bidrar till en mer blandad stadsdel vilket står i motsats till 60-talets 
planeringsideal där funktionsuppdelning rådde. Samtidigt uppfattas inte aktuellt planområde 
höra samman med Backavallen, då det enbart består av naturmark som står i kontrast till 
idrottsanläggningarna. Därmed bedöms den nya bebyggelsen kunna smälta in i områdets mer 
bebyggda karaktär. 

Den nya bebyggelsen kommer delvis att uppvisa en ny årsring i området, genom typologin och 
gestaltningen av husen och området, vilket bidrar till att områdena runtomkring kommer vara 
tydligt avläsbara för sin tid. 

Radhusen harmonierar med befintlig bebyggelse öster om Vasavägen i skala och takform, och 
punkthusen harmonierar med ishallen i skala. 

Figur 20. Vy från Vasavägen där ny bebyggelse har inplacerats och syns i fonden. 
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Figur 21. Vy från Vasavägen vid planerad infart till planområdet med ny bebyggelse t.h. i bild. 
Bilden visar skalan på radhusen i jämförelse med befintliga villor i väster. 

Figur 22. Vy mot ny bebyggelse i planområdet från Stallgårdsvägen i öster. 

Ekonomiska konsekvenser 
I ett genomförandeavtal regleras exakta kostnader mellan kommun och exploatör. Kommunen 
får in en intäkt i form av markförsäljning av kvartersmarken inom planområdet. 

Kommunens intention är att bygga om korsningen Vasavägen/Prins Bertils gata vilket kan 
medföra kostnader för kommunen. 

Kostnaden för anpassningar av Vasavägen vid den planerade nya infarten regleras i 
genomförandeavtal. 

Kommunen kan behöva göra anpassningar av befintlig gång- och cykelväg väster om 
planområdet till det nya bostadsområdet, vilket kan innebära en kostnad för kommunen. 

Planerad bebyggelse innebär att system för vatten, avlopp och dagvatten kan behöva byggas ut i 
området. Ansvar för utbyggnad och kostnad regleras i genomförandeavtal. För de ledningar som 
behöver byggas ut på allmän plats eller utanför planområdet för att tillgodose bostäderna inom 
området, ansvarar och bekostar Sörmland Vatten AB. 
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Ansvar och kostnad för flytt av befintliga kommunala ledningar inom planområdet regleras i 
genomförandeavtal. 

Kommunen bedömer att det är positivt för den ekonomiska utvecklingen och näringslivet att 
skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse inom kommunen. Det är ekonomiskt fördelaktigt 
att befintlig infrastruktur ligger i närheten av planområdet. Det effektiviserar genomförandet av 
detaljplanen och minskar kostnaderna för projektet. 

Ekologiska konsekvenser 
Planförslaget innebär att befintliga grönytor bebyggs. Planförslaget har tagit hänsyn till 
naturvärdesinventeringen och sparat berg i dagen och det område som bedöms ha högst 
ekologiska och rekreativa värden. 

En konsekvens av förslaget är att vissa träd tas ned på grund av anläggandet av nya gator och 
bostadsbebyggelse samtidigt som de mest karaktärsskapande och värdefulla ekarna planeras att 
sparas. Den rödlistade arten svinrot bedöms inte kunna sparas och inte heller den fridlysta arten 
liljekonvalj. Förslaget bedöms inte påverka artens/liljekonvaljens möjlighet att finnas kvar som 
art. Förslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd Q1 2022 
Granskning Q4 2022 
Antagande Q1 2023 
Lagakraft Q1 2023 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 10 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar eventuell flytt av ledningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Detaljplanen berör fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1. 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen gör det möjligt att bilda en eller flera fastigheter. Exploatören ansvarar för att 
ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta fastighetsbildningen. Orange linje i figuren nedan 
illustrerar ett förslag till möjlig fastighetsbildning. 
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Figur 23. 

Gemensamhetsanläggningar 
Plankartan möjliggör inrättandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar exempelvis för 
infart, gator, gångvägar, grönytor/bostadsgårdar, parkeringar, komplementbyggnader och 
ledningar inom planområdet. Bildandet av gemensamhetsanläggning görs i ett senare skede i en 
förrättning och det är först då som det bestäms vad anläggningen ska innehålla. Andelsägare i 
blivande gemensamhetsanläggning bör vara blivande fastigheter inom planområdet. 
Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning. 
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Figur 24. Röd markering visar område för möjlig gemensamhetsanläggning. 

Ledningsrätt 
Plankartan reglerar U-område för befintliga dag- och spillvattenledningar samt brunnar. 
Sörmland Vatten AB äger ledningarna och brunnarna. U-området har en bredd om 6 m på 
vardera sida om ledningarna. Plankartan har ytterligare ett U-område i planområdets norra del, 
för en vattenledning som Sörmland Vatten AB äger. U-området har en totalbredd på 6m, alltså 
3m på vardera sida om ledningen. I planområdets södra del finns ytterligare U-område för 
framtida VA-ledningar. 

Inom planområdet finns det dessutom kommunala spill- och dagvattenledningar som planeras 
att flyttas. Flytt och bekostnad av detta regleras i genomförandeavtal. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar eventuell flytt av ledningar. 
Exploatör ska bekosta ledningsomläggningar för kommunala ledningar. Exploatören bekostar 
flytten av återvinningsstation. 

Tekniska frågor 
Behov av ledningsomläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i 
samband med exploatering så ansvarar exploatören för åtgärden i samråd med 
ledningsinnehavaren. 

Vatten och avlopp 
Det finns vatten- och avloppsledningar samt brunnar (inom området för den nuvarande vallen) 
inom planområdet, som SVAAB äger. Dessa planeras att vara kvar och planläggs med 
ledningsrätt (U-område). Brunnarnas höjdläge kan behöva justeras då marknivåerna kommer att 
förändras och vallen tas bort. Åtgärder kopplat till brunnarna, bekostas av exploatören. 
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Kommunen har avloppsledning inom planområdet som planeras att avlägsnas. Kostnadsansvar 
regleras i genomförandeavtal. 

Dagvatten 
Det finns en dagvattenledning inom planområdet som SVAAB äger. Denna planeras att vara kvar 
och planläggs med ledningsrätt (U-område). 

Marksanering 
Kommunen bedömer att ingen marksanering behövs. 

Bevarande av träd 
En skyddszon ska upprättas runt träd som ska bevaras. Med skyddszon avses generellt hela ytan 
från stammen till tre meter utanför kronans utbredning. Inga arbeten, upplag, transporter eller 
annan för trädet skadlig aktivitet får utan skriftligt lov från beställaren och trädansvarig på 
Katrineholms kommun ske innanför skyddszonen. Inga andra åtgärder på själva träden får heller 
utföras utan dessa skriftliga godkännanden. 
Avspärrning görs med minst 2 m högt byggstängsel, vilket skall fastsättas så att det inte går att 
forcera eller flytta. 

Vid åtgärder i träds rotzon så ska rotkartering med vakuumsug föregå eventuella arbeten. 
Rotkartering visar förekomsten av finrötter samt större rötter. Med denna information kan man 
sedan gå vidare med lämpliga åtgärder. 

Rötter som friläggs ska alltid hållas fuktiga och vattnas tills återfyllning skett. Vid längre 
stillestånd, mer än en timme med fritt exponerade trädrötter, ska rötterna täckas för att behålla 
fuktigheten. Täckningen ska göras med presenning, plast, geotextil, säckväv eller likvärdigt 
material. Vid schakt när det är minusgrader så ska detta material även ha isolerande egenskaper. 
Täckningsmaterialet ska avlägsnas före återfyllning med för ändamålet lämpligt substrat, vilket 
ska ske så snart som möjligt. 

Vid anläggande av temporär hårdgjord yta, t ex körväg, får marknivån inte sänkas annat än för att 
avlägsna ytliga lager av växtlighet och humus. Om transporter eller upplag innanför ett träds 
skyddszon är omöjligt att undvika på grund av arbetets omfattning ska ett tillfälligt markskydd 
upprättas. 
Markskyddet ska skydda marken och trädrötterna mot kompaktering och utformas så att 
belastningen fördelas jämnt över ytan. Som exempel kan markskydd av plåt eller hårdplast 
användas, eller så kan ett tryckutjämnande lager av bärlagergrus läggas på en fiberduk. 
Vid avetablering av det temporära markskyddet ska marken kontrolleras för att undersökas om 
det skett kompaktering trots skyddet. Om marken kompakterats ska ett åtgärdsförslag tas fram 
av en person med goda markkunskaper och kunskaper om hur kompaktering påverkar träd. 
Åtgärdsplanen ska sedan utföras av den entreprenör som verkat på den aktuella platsen. 
Vid beskärning av skyddsvärda träd ska detta ske av certifierad arborist. 

Vid anläggandet av hårdgjorda ytor i trädens skyddszon ska ytan konstrueras på ett sådant sätt 
att djupa schakter undviks och att beläggningen och överbyggnaden är så genomsläpplig som 
möjligt. Befintlig grässvål eller jordlager banas ytligt 50–100 mm. 
Överbyggnaden av sorterad makadam (t ex makadam 32–64) byggs uppåt från avbanad mark för 
att undvika schakt ner i marken i rotzonen. 

Om schakt i rotzonen bedöms behöva ske så ska rötter med en Ø> 50 mm kapas med 
beskärningsverktyg (handsåg). 



29(29) 

För att tillgodose rötternas behov av luft och vatten så ska ytskiktet antingen vara genomsläppligt 
(t ex stenmjöl, grus eller grus-/gräsarmering) alternativt att luftbrunnar och/eller rotsonder 
placeras ut. 

Exploatören bär kostnadsansvar för genomförandet. 

Återvinningstation 
Befintlig återvinningstation i området ska flyttas till utpekad plats i plankartan. Kostnadsansvar 
regleras i genomförandeavtal. 

Sprängning 
Hänsyn till geolagret ska tas vid sprängning. 

Avtal 
Ett markanvisningsavtal daterat 2020-03-16 har upprättats mellan kommunen och Tegelstaden 
Bygg AB. Ett köpeavtal och genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och 
exploatören, vilket reglerar ansvar och kostnader för genomförandet av detaljplanen. 

Medverkande 
Detaljplanehandlingarna har upprättats av Emelie Resvik, plankonsult på White arkitekter, i 
samråd med David Labba, planarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga berörda 
tjänstepersoner i Katrineholms kommun. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 2022-10-05 

David Labba Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 





KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05

Sida 1 (3)

Vår beteckning

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

JACK HÄRENWALL
Handläggare telefon

0150-568 08
Handläggare e-post

jack.harenvall@katrineholm.se

6. Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av
ny grusad väg samt ersättning av befintlig spång
inom fastigheten XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- miljönämnden beslutar att:

1. Strandskyddsdispens avslås.

2. En avgift om 9310 kronor tas ut enligt taxa för bygg- och miljönämndens

verksamhet enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken.

Motivering
På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är

att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på

land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader

uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller

allmänheten från att beträda ett område dör den annars hade fått färdas fritt. För att

uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom

strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, anläggande

av ny väg samt ersättning av befintliga spänger, ingen påverkan för friluftslivets intresse att

få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär dock en väsentlig förändring för växt- och

djurlivet genom att täcka 550 meter mark i 2 meters bredd där det delvis inte finns en väg

sedan tidigare. Det allmänna intresset i denna fråga om att bevara natur och djurliv

bedöms därför tyngre kontra det enskilda intresset av att anlägga en väg till enskilt

arrendeställe.

Ser man till särskilda skäl gällande prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens

från strandskyddet kan man i detta ärende anvisa till 7kap. 18 c § p.1 MB miljöbalken där

det står "redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för

strandskyddets syfte". Det finns en spång ut till arrendestället som är under dålig kondition

så den kan man rusta upp med samma utförande som tidigare men en grusning av väg blir

en väsentlig skillnad mot ursprungligt utförande vilket påverkar natur och djurliv.



Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05 14:15:41

Sida 2 (3)

Vår beteckning

Särskilda skäl för dispens bedöms inte föreligga i någon av punkten enligt 7 kap. 18 c § p.1-6 
miljöbalken MB.

Ärendet debiteras enligt beslut av aktuell taxa punkt 19.1 (timdebitering).

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-16 gäller 
strandskyddsdispens för anläggande av en grusad gångväg med en längd om ca 550 meter 
och bredd på 2 meter. Väg skall ej schaktas utan fyllas på befintlig mark. Ansökan inkommer 
från sökande XXXXX som är arrendator av fritidshushus inom fastigheten XXXXX med 
anledning av att han anser att befintlig träspång är i dålig kondition vilket i sin tur leder till 
att det är svårt att ta sig till arrendestället. Den tilltänkta gångvägen vill sökande anlägga 
längs med utkanten utav nyckelbiotop inom området, som sedan sträcker sig vidare förbi 
Trolleträsk ruin för att sedan delas till två vägar som leder till 2 arrende ställen inom 
området. Där vägen delas finns i dagsläget äldre spänger med två planks bredd (40-60cm) 
som leder ut till arrendeställena. Dessa vill sökande ersätta med den grusade vägen. 
Katrineholms kommun är lagfaren ägare av berörd mark.

Ärendets handlingar
Situationsplan, Ansökan, Yttrande

Ärendebeskrivning

Strandskyddsdispens beviljades i oktober 2021 för rivning och återuppbyggnad av 
fritidshus på arrendetomten. Bygglov för åtgärden beviljades i november 2021.

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av grusad väg samt ersättning av spång 
inkom 16 juni 2022.

Möte med sökande hölls på samhällsbyggnadsförvaltningen 9 september för att diskutera 
möjligheterna för dispens.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ringde 23 september upp sökande och meddelade att det 
inte fanns förutsättningar att bevilja en dispens.

Sökande inkom 26 september med ett bemötande av förslaget till avslag och önskar att 
Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens. Yttrandet bifogas i handlingarna.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga till länsstyrelsen.

Förvaltningens bedömning

Jack Härenwall
Bygglovshandläggare

Beslutet skickas till:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Vår beteckning

XXXXX 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Akten



Till Ordförande, vice ordförande och ledamöter i Bygg- och
Miljönämnden i Katrineholms kommun.

Avseende upprustning av gångväg till arrendetomt vid Djulösjön på (del av) 
fastigheten  XXXXX, Katrineholms kommun.

Undertecknad  XXXXX arrenderar av Katrineholms kommun en arrendetomt vid 
Djulösjön enligt bifogad karta.

Jag vill anföra följande:

Katrineholms kommun har beviljat bygglov för rivning och uppförande av ny byggnad 
på ifrågavarande arrendetomt.

Tomten nås idag landvägen via en förfallen träspång från Trolle Träskruinen.
Även Trolle Träskruinen nås via en av kommunen underhållen träspång genom en 
utpekad nyckelbiotop. Denna träspång är mycket otillgänglig.
I samband med framtagandet av detaljplanen för Skrittvägen reserverades utrymme 
för parkering och en ny bättre anpassad gångväg till Trolle Träskruinen illustrerades. 
Jag har hela tiden förutsatt att jag ska kunna nå min arrendetomt med mitt nya 
fritidshus via en rimlig gångväg från Trolle Träskruinen. Till nytta även för besökare till 
Trolle Träskruinen
Jag har under dessa förutsättningar erbjudit mig att anlägga och bekosta även den 
nya gångvägen till Trolle Träskruinen.

Förvaltningen har nu återkommit med ett förslag till avslag på min önskan om en 
gångväg som ger mig rimligt tillträde till mitt fritidshus.

Jag upplever att förvaltningen övertolkar strandskyddsreglerna till förfång för mig och 
önskar att Bygg- och Miljönämnden prövar ärendet och tillstyrker en rimlig lösning 
för mig, men även innebär en förbättring för allmänheten.

Jag står till förfogande för att på plats visa hur gångvägen ser ut idag och beskriva hur 
den kan förbättras.

Med vänlig hälsning
 XXXXX
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-09-06
Vår beteckning

MIL.2020.350

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

JESSICA SUNDKVIST
Handläggare telefon

0150-570 98
Handläggare e-post

jessica.sundkvist@katrineholm.se

7. Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB,
Sköldinge-Valla 16:1

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att hos Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt ansöka om utdömande av vite på 5.000 kronor, för 
Kronfågel AB, organisationsnummer 556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1. 
Överträdelsen består i att Kronfågel AB inte följt beslut om föreläggande med vite
(MIL.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen konstaterades den 2022-07-16 när 
verksamheten skickade in analysresultaten för juni månad. Perioden för utdömande av vite 
gäller juni 2022.

Motivering

Verksamheten skickade in den 2022-07-16 analysresultaten för utgående processvatten till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten har 
brutit mot föreläggande MIL.2020.350, datum 2020-05-04, om att följa sitt villkor gällande 
mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och totalfosfor. 
Överträdelse under juni månad har skett gällande medelvärdet av totalkväve. 
Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har därför av 
samhällsbyggnadsförvaltningen räknats om till kg/dygn.

Tabell1: Sammanställning av analysresultaten för juni månad på åtgående processvatten. 
Värden som överskrider gränsvärden är rödmarkerade.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-09-06 11:54:13
Vår beteckning

MIL.2020.350

Nämndens föreläggande med löpande vite, MIL.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där

månadsmedelvärde räknas ut.

- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på

5.000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.

- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite på

5.000kr.

- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på

5.000kr.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om

föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt

tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för

totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet den 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som den

2021-11-23 beslutade att inte ger Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och

miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed vunnit

laga kraft 2021-11-23.

I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för juni 2022 den 2022-07-16 kunde

det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve. Bolaget har

därmed inte följt föreläggandet.

Bakgrund

Ärendet initierades efter att bolaget gjort ett flertal överträdelse av sitt egna tillstånd

gällande utsläpp av mängden processvatten per dygn samt för höga månadsvärden

gällande totalkväve och totalfosfor.

Beslutsmottagare

Nacka tingsrätt

Bilaga

1. Vitesföreläggande (MIL.2020.350, daterat den 4 maj 2020)

2. Delgivningskvitto av vitesföreläggande

3. Analysresultat under juni 2022
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-04
Vår beteckning

MIL.2020.350

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

JESSICA SUNDKVIST
Handläggare telefon

0150-570 98
Handläggare e-post

jessica.sundkvist@katrineholm.se

8. Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB,
Sköldinge-Valla 16:1

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att hos Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt ansöka om utdömande av vite på 5.000 kronor, för 
Kronfågel AB, organisationsnummer 556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1. 
Överträdelsen består i att Kronfågel AB inte följt beslut om föreläggande med vite
(MIL.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen konstaterades den 2022-08-17 när 
verksamheten skickade in analysresultaten för juli månad. Perioden för utdömande av vite 
gäller juli 2022.

Motivering

Verksamheten skickade in den 2022-08-17 analysresultaten för utgående processvatten till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten har 
brutit mot föreläggande MIL.2020.350, datum 2020-05-04, om att följa sitt villkor gällande 
mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och totalfosfor. 
Överträdelse under juli månad har skett gällande medelvärdet av totalkväve. 
Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har därför av 
samhällsbyggnadsförvaltningen räknats om till kg/dygn.

Tabell1: Sammanställning av analysresultaten för juli månad på åtgående processvatten. Värden 
som överskrider gränsvärden är rödmarkerade.

Nämndens föreläggande med löpande vite, MIL.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-04 10:56:31
Vår beteckning

MIL.2020.350

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där

månadsmedelvärde räknas ut.

- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på

5.000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.

- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite på

5.000kr.

- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på

5.000kr.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om

föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt

tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för

totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet den 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som den

2021-11-23 beslutade att inte ger Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och

miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed vunnit

laga kraft 2021-11-23.

I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för juli 2022 den 2022-08-17 kunde

det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve. Bolaget har

därmed inte följt föreläggandet.

Bakgrund

Ärendet initierades efter att bolaget gjort ett flertal överträdelse av sitt egna tillstånd

gällande utsläpp av mängden processvatten per dygn samt för höga månadsvärden

gällande totalkväve och totalfosfor.

Beslutsmottagare

Nacka tingsrätt

Bilaga

1. Vitesföreläggande (MIL.2020.350, daterat den 4 maj 2020)

2. Delgivningskvitto av vitesföreläggande (MIL.2020.350)

3. Analysresultat under juli 2022 (MIL.2022.239)

Jessica Sundkvist

Miljöinspektör
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MIL.2020.350

Beslutet skickas till:

Mark- och miljödomstolen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum Vår beteckning

MIL.2020.350

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

JESSICA SUNDKVIST
Handläggare telefon

0150-570 98
Handläggare e-post

jessica.sundkvist@katrineholm.se

9. Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB,
Sköldinge-Valla 16:1

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att hos Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt ansöka om utdömande av vite på 5.000 kronor, för 
Kronfågel AB, organisationsnummer 556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1. 
Överträdelsen består i att Kronfågel AB inte följt beslut om föreläggande med vite
(MIL.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen konstaterades den 2022-09-13 när 
verksamheten skickade in analysresultaten för augusti månad. Perioden för utdömande av 
vite gäller augusti 2022.

Motivering

Verksamheten skickade in den 2022-09-13 analysresultaten för utgående processvatten till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten har 
brutit mot föreläggande MIL.2020.350, datum 2020-05-04, om att följa sitt villkor gällande 
mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och totalfosfor. 
Överträdelse under augusti månad har skett gällande medelvärdet av totalkväve. 
Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har därför av 
samhällsbyggnadsförvaltningen räknats om till kg/dygn.

Tabell1: Sammanställning av analysresultaten för augusti månad på åtgående processvatten. 
Värden som överskrider gränsvärden är rödmarkerade.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum Vår beteckning

MIL.2020.350

Nämndens föreläggande med löpande vite, MIL.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där

månadsmedelvärde räknas ut.

- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på

5.000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.

- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite på

5.000kr.

- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på

5.000kr.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om

föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt

tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för

totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet den 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som den

2021-11-23 beslutade att inte ger Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och

miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed vunnit

laga kraft 2021-11-23.

I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för augusti 2022 den 2022-09-13

kunde det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve.

Bolaget har därmed inte följt föreläggandet.

Bakgrund

Ärendet initierades efter att bolaget gjort ett flertal överträdelse av sitt egna tillstånd

gällande utsläpp av mängden processvatten per dygn samt för höga månadsvärden

gällande totalkväve och totalfosfor.

Beslutsmottagare

Nacka tingsrätt

Bilaga

1. Vitesföreläggande (MIL.2020.350, daterat den 4 maj 2020)

2. Delgivningskvitto av vitesföreläggande

3. Analysresultat under augusti 2022
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MIL.2020.350

Jessica Sundkvist

Miljöinspektör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-04
Vår beteckning

Vår handläggare

Elin Svedling
Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

10. Ansökan om utdömande av vite,  XXXXX,
fastigheten  XXXXX

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att hos Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt ansöka om utdömande av vite på 5.000 kronor, för  
XXXXX, organisationsnummer XXXXX, fastigheten XXXXX. Överträdelsen består i att  XXXXX 
inte följt beslut om föreläggande med vite. Överträdelsen konstaterades den 2022-09-01 
och 2022-09-07 när verksamheten besöktes för miljöskyddstillsyn.

Motivering

Verksamheten ska enligt beslut senast 2022-08-31 åtgärdat brister i punkterna 1-7 i beslut. 
Vid inspektion på plats i verksamheten kan det konstateras att verksamheten har brutit mot 
föreläggande, datum 2022-03-09 om att åtgärda brister enligt punkt 1-7. Verksamheten har 
brutit mot punkt 2 eftersom sortering av avfall ej gjorts i tydliga fraktioner. Avfall som ej 
avses användas i verksamheten har inte avlägsnats från fastigheten till godkänt 
avfallsmottagare i enlighet med beslutet (se bilaga 2).

Nämndens föreläggande med vite, ställer krav på att bolaget senast 2022-08-31 ska:

1. Följa villkor i föreläggande om försiktighetsmått

2. Städa upp på fastigheten genom att sortera avfall som ska vara kvar på fastigheten i 
tydliga fraktioner och köra resterande avfall till godkänd avfallsmottagare.

3. Forsla bort de fordon som stått avställda mer än 3 år från fastigheten till godkänd 
avfallsmottagare. Fordon som avses är; buss med reg.nr.  XXXXX, lastbil med reg.nr.  
XXXXX samt fordon med reg.nr. XXXXX,  XXXXX och XXXXX.

4. Gräva bort oljefläckar på fastigheten och skicka till godkänd mottagare.

5. Skicka oljeförorenat vatten från fastigheten till godkänd mottagare.

6. Förvara flytande kemikalier och flytande farligt avfall invallat, märkt och 
nederbördsskyddat på fastigheten.

7. Förvara fordonsbatterier och liknande farligt avfall på hårdgjord yta och 
nederbördsskyddat på fastigheten.
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Datum

2022-10-04 12:46:40
Vår beteckning

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2022-03-09 beslut om 
föreläggande med vite för XXXXX. Delgivning skedde muntligt den 2022-03-25. Brister enligt 
ovan skulle enligt beslut åtgärdats senast 2022-08-31.

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun gjorde tillsyn 2022-09-01, 2022-09-07 på 
rubricerad fastighet. Verksamheten hade vid tillsynsbesöket inte uppfyllt punkt 2 i 
föreläggandet. Verksamheten hade inte fullföljt den städning av fastigheten eller sortering 
av avfall i tydliga fraktioner som anges i punkt 2.

Bakgrund

Ärendet initierades efter att verksamheten gjort ett flertal överträdelse av villkoren i sitt 
Beslut om föreläggande om försiktighetsmått  gällande hanteringen av farligt avfall och 
kemikalier. Att hanteringen av icke-farligt avfall i verksamheten inte utförts i enlighet med 3 
kap 10-11 §§ Avfallsförordning (2020:614) har noterats och påtalats sedan 2019.

Beslutsmottagare

Nacka tingsrätt

Bilaga

Bilaga 1. Vitesföreläggande, daterat den 9 mars 2022)

Bilaga 2. Bilder från inspektion 2022-09-01, 2022-09-07

Bilaga 3. Anteckning från muntlig delgivning 2022-03-25



Bilder från inspektion 7 september 2022 

Bild 1 blandat avfall till höger inuti tältet 

på norra delen av fastigheten. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05
Vår beteckning

HAL.2022.1577

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

EVA FRYKMAN
Handläggare telefon

0150-576 61
Handläggare e-post

eva.frykman@katrineholm.se

11. Yttrande över förslag till åtgärder för att motverka
och förebygga spridning av legionellabakterier från
kyltorn
Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att
1. Tillstyrka förslaget i sin helhet
2. Uppmana naturvårdsverket att säkerställa att det vid tiden för införande finns

digitala lösningar för att hantera anmälningar och register.

Motivering
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har presenterat en tydlig genomlysning av

hur spridning av legionella från kyltorn kan förebyggas och samtidigt underlätta

smittspårning om ändå utbrott sker. Förvaltningen delar utredarnas uppfattning att

införande av anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

synes vara den bästa lösningen, och tillstyrker förslaget i dess helhet.

Sveriges kommuner jobbar aktivt med att digitalisera sina tjänster och sitt arbete för att

underlätta kommunikationen med företag och medborgare samt för att effektivisera sitt

arbete. Införande av en ny anmälningsplikt behöver givetvis åtföljas av ett införande av e-

tjänst så att företag enkelt kan lämna in sin anmälan. Parallellt behöver kommunernas

verksamhetssystem utvecklas för att kunna ta emot informationen och lagra den så att

eventuellt smittspårningsarbete och övrig tillsyn underlättas. Utvecklingen behöver ske i

samverkan mellan de statliga berörda myndigheterna, kommunerna och leverantörerna av

IT-system. De digitala lösningarna behöver finnas på plats när anmälningsplikten avses

träda i kraft.

Även de kompletterande åtgärderna som föreslås i utredningen i form av

informationsmaterial och tillsynsvägledning behöver vara utarbetade och tillgängliga för

kommunerna innan ett införande av anmälningsplikten för kyltorn.

Ärendets handlingar
Skrivelse/Naturvårdsverket

Ärendebeskrivning

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag om att

utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från

kyltorn. Kyltorn kan, särskilt vid bristfällig skötsel, orsaka sjukdomsutbrott genom spridning

av legionellabakterier. Även om antalet dokumenterade utbrott är få, kan ett utbrott när
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Datum

2022-10-05 20:20:33
Vår beteckning

HAL.2022.1577

det väl inträffar, drabba ett stort antal människor. Kommunerna har enligt miljöbalken

ansvar dels för att utföra tillsyn och dels för att spåra smitta och undanröja risken för

smittspridning då objekt misstänks bära på en allvarlig, smittsam sjukdom.

Kyltornen finns i nuläget ofta inte registrerade hos tillsynsmyndigheterna eftersom många

kyltorn finns hos verksamheter som vare sig är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt

miljöbalken. Många kommuner bedriver därmed inte heller aktiv tillsyn av kyltorn i någon

större utsträckning.

Utredande myndigheter föreslår att en ny bestämmelse om anmälningsplikt för kyltorn

införs i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bestämmelsen ska åtföljas

av:

· riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda

· Tillsynsvägledning

· Krav på rapportering av kyltorn i miljörapport för de kyltorn som finns i

tillståndspliktig verksamhet.

En mycket grov skattning pekar på att det finns mellan tusen och några få tusen kyltorn i

landet.

Katrineholms kommun har fått utredningen på remiss och remissvar ska lämnas till

Naturvårdsverket senast den 21 december 2022.

Eva Frykman

Miljöchef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Sammanfattning 
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag om 

att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier 

från kyltorn.  

Efter utredning föreslår vi följande: 

 

Ett fåtal kommuner, och endast runt hälften av länsstyrelserna, bedriver idag aktiv 

tillsyn av kyltorn, och det finns sannolikt brister i skötsel och underhåll. Kyltorn 

kan, särskilt vid bristfällig skötsel, orsaka sjukdomsutbrott orsakade av legionella. 

Även om antalet dokumenterade utbrott är få, kan ett utbrott när det väl inträffar 

drabba ett stort antal människor. Ofta saknas information om var kyltornen är 

belägna vilket försvårar kommunernas arbete med tillsyn och smittspårning i 

samband med eventuellt inträffade sjukdomsfall.  

Inom uppdraget har vi därför utrett olika förslag till åtgärder och vilken 

måluppfyllelse de kan ge, det vill säga hur de långsiktigt kan säkerställa en 

förbättrad tillsyn och egenkontroll samt ge kännedom om var kyltornen är belägna. 

Befintlig lagstiftning bedöms inte vara ändamålsenlig eftersom många kyltorn 

finns inom verksamheter som vare sig är anmälnings- eller tillståndspliktiga och 

därför inte finns registrerade hos tillsynsmyndigheterna. En annan slutsats är att 

inte heller andra alternativ vi utrett, till exempel inventeringar, skulle ge tillräcklig 

måluppfyllelse.  

Vi har utrett två olika möjligheter att införa anmälningsplikt: anmälningsplikt i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) och anmälningsplikt i förordningen 

(1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ett närliggande alternativ 

till anmälningsplikt, registreringsplikt, har också utretts. 

Vi föreslår att en anmälningsplikt införs i förordningen (1998:889) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. För att undvika dubbelreglering kan dock inte 

anmälningsplikten tillämpas på sådana kyltorn som utgör en del av en anmälnings- 

eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.  

• Ny bestämmelse om anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Kompletterande åtgärder: 

• Riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda för att 

uppmärksamma lagändringen och vad den innebär. 

• Tillsynsvägledning för att motverka och förebygga smittspridning av 

legionellabakterier. 

• Krav på rapportering av kyltorn i föreskrifterna om miljörapport (NFS 

2016:8). 
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Det vi vill uppnå med förslaget är att de kommunala tillsynsmyndigheterna ska få 

kännedom både om var kyltornen är belägna och vem som är verksamhetsutövare. 

Det underlättar för tillsynsmyndigheterna både vid smittspårning och för att 

bedriva förebyggande tillsyn. En anmälningsplikt medför också skärpta krav på 

egenkontroll eftersom anmälningspliktiga verksamheter omfattas av krav enligt 

egenkontrollförordningen. I förlängningen bör vårt förslag innebära en minskad 

risk för negativa hälsoeffekter i form av antal fall och utbrott av legionellasmitta 

orsakade av kyltorn. 

Eftersom kyltorn kan utgöra en risk för människors liv och hälsa anser vi att det är 

motiverat att införa en anmälningsplikt trots de konsekvenser det medför för 

berörda aktörer. 

Vi bedömer att förutsättningarna för en god måluppfyllelse ökar om detta 

kombineras med informationsinsatser om anmälningsplikten och nya 

tillsynsvägledningar. 

För att kommunerna även ska få kännedom om kyltorn inom tillståndspliktiga 

verksamheter föreslår vi att det införs krav på rapportering av kyltorn via de årliga 

miljörapporterna (NFS 2016:8). När det gäller anmälningspliktiga verksamheter 

som ligger under kommunens tillsynsansvar bedömer vi att det är möjligt för 

kommunerna att ta reda på om dessa har kyltorn.  

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten är överens om förslaget. Det är även 

förankrat i den referensgrupp som vi har haft samråd med under uppdraget. 

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt med god 

framförhållning om förslaget ska genomföras.  

Om anmälningsplikt införs kommer Folkhälsomyndigheten att behöva en 

anslagsökning i samband med införandet. Kommunerna kommer att behöva lägga 

mer resurser på exempelvis informationsinsatser. Vidare medför förslaget ökade 

kostnader för de verksamhetsutövare som äger eller har rådighet över kyltornen.  
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1. Inledning 

1.1 Uppdraget 
Regeringen har gett Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att 

gemensamt utreda och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga 

smittspridning av legionellabakterier från kyltorn och för att underlätta 

smittspårning vid legionellautbrott som misstänks härstamma från kyltorn. 

I uppdraget ingår att överväga åtgärder för att underlätta informationsspridning till 

berörda verksamhetsutövare om riskerna med kyltorn, och underlätta de 

kommunala tillsynsmyndigheternas tillsyn av verksamhetsutövarnas egenkontroll 

av kyltorn, till exempel genom förbättrad tillgång till aktuell information om var 

kyltorn är lokaliserade. 

Det gemensamma uppdraget ska redovisas av Naturvårdsverket senast den 30 juni 

2022 till Regeringskansliet (Miljödepartementet).  

1.1.1 Närmare om uppdraget 

I uppdraget ingår att redovisa kunskapsläget och myndigheternas gemensamma 

förslag på åtgärder, inklusive författningsförslag om sådana bedöms lämpliga, för 

att ytterligare motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från 

kyltorn. Myndigheterna ska bedöma förslagens effektivitet och de ekonomiska 

konsekvenserna av förslagen ska redovisas. 

Även snarlika smittkällor som kan ge utbrott, såsom industriellt processvatten och 

biorening, ingår i miljöbalkens tillämpningsområde. Om myndigheterna bedömer 

det ändamålsenligt kan de föreslagna åtgärderna även avse andra smittkällor. 

Om förslagen påverkar det kommunala självstyret ska de konsekvenser och de 

särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas (se 14 kap. 3 § 

regeringsformen). 

Inom uppdraget ska samråd vid behov ske med relevanta aktörer, såsom 

kommuner, länsstyrelser, Smittskyddsläkarföreningen och Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). 

1.2 Ansvarsfördelning 
Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och 

Naturvårdsverket med utgångspunkt i de ansvarsområden som myndigheterna har 

enligt sina instruktioner: 

• Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning avseende miljöfarlig 

verksamhet och för uppföljning av kommunernas och länsstyrelsernas 

tillsyn enligt miljöbalken.  
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• Folkhälsomyndigheten har ansvar för tillsynsvägledning i frågor som gäller 

hälsoskydd enligt miljöbalken och ger vägledning om legionella ur ett 

smittskydds- och hälsoperspektiv. 

1.3 Dialog och samråd 
Inom ramen för detta regeringsuppdrag har arbetsgruppen tagit in synpunkter från 

en referensgrupp bestående av:  

• Miljöinspektörer i Huddinge kommun och Stockholms stad. 

• Representanter från smittskyddsenheterna i Region Stockholm och Region 

Sörmland. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

• Arbetsmiljöverket. 

Länsstyrelsen kunde inte ställa upp med någon egen representant, men har 

medverkat med synpunkter genom representanten från Stockholms stad. 

Synpunkter har även inhämtats från Socialstyrelsen, Malmö stad, branschen via 

företaget Baltimore Aircoil samt branschorganisationerna Fastighetsägarna, 

Livsmedelsföretagarna, Skogsindustrierna, Innovations- och kemiindustrierna i 

Sverige (IKEM) och Industriarbetsgivarna.  

Möte har hållits med Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) i 

Nederländerna och synpunkter har inhämtats från Norge genom Norska 

Folkhelseinstituttet. 

1.4 Genomförande 
Uppdraget startade med en faktainsamling och samråd med referensgruppen för att 

få fram en problembeskrivning, kunna avgränsa uppdraget samt för att diskutera 

förslag till åtgärder. I faktainsamlingen inkluderades rapporter, lagstiftning och 

vägledande dokument från andra länder samt avstämningar med Norge och 

Nederländerna. 

Utredningsarbetet har bestått i att utreda olika förslag till åtgärder och vilken 

måluppfyllelse de ger, det vill säga vilka som långsiktigt säkerställer förbättrad 

tillsyn och egenkontroll och möjligheten att hitta kyltornen. 

Vi har därefter genomfört en konsekvensutredning på en övergripande nivå av de 

åtgärder vi föreslår. 

En viktig utgångspunkt i utredningen har varit de remissyttranden som lämnats 

med anledning av Stockholm stads förslag 2018 om införande av anmälningsplikt 

av kyltorn för att förebygga spridning av legionellasmitta.1  

 

1 Stockholm stad, Förslag om införande av anmälningsplikt av kyltorn för att förebygga spridning av 

legionellasmitta, 2018. 
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Avstämningar har skett mellan Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten under 

arbetets gång. Förslaget har också förankrats med referensgruppen. 

Regeringsuppdraget har genomförts under ledning av projektledarna Lena 

Nerkegård från Naturvårdsverket och Ylva Eriksson från Folkhälsomyndigheten. I 

projektarbetsgruppen har följande personer medverkat från Naturvårdsverket: 

Monika Magnusson, Matthis Kaby och Charlotte Rehbäck. Från 

Folkhälsomyndigheten har följande personer medverkat: Daniel Sundvall, 

Sara Wall och Caroline Schönning. 

I styrgruppen har Gunilla Sallhed, Karin Dunér och Eva Bergh från 

Naturvårdsverket medverkat, samt Sara Kollberg från Folkhälsomyndigheten. 
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2. Bakgrund och 
kunskapsläget 

I detta kapitel beskrivs bland annat riskerna med kyltorn, hur många kyltorn som 

uppskattas finnas i landet, vilka typer av kyltorn som finns, vem som ansvarar för 

drift och underhåll samt hur smittspårningen av legionella vid ett utbrott fungerar 

idag.  

2.1 Kyltorns spridningspotential 
Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även 

om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott när det väl inträffar 

drabba ett större antal människor. Detta illustreras genom det största kända 

kyltornsutbrottet, som inträffade 2001 i Murcia, Spanien, med över 800 misstänkta 

legionellafall. 2 

I Sverige finns det tre dokumenterade utbrott av legionella där kyltorn har 

konstaterats vara smittkällan. Det första inträffade i Västerås 1979, då över 50 

personer insjuknade och en person avled. Reservoaren var här kylanläggningen på 

ett av stadens större varuhus.3 Det andra kyltornsrelaterade utbrottet i Sverige 

inträffade i Lidköping 2004, med 32 insjuknade personer och två döda. Smittan 

spreds sannolikt via luften från ett industriellt kyltorn nära stadens centrala delar.4 

Det senaste utbrottet skedde i Stockholm 2017, där åtta personer smittades, varav 

fyra avled. Efter ett omfattande utredningsarbete kunde en sannolik smittkälla 

fastställas, ett kyltorn på en byggnad som varit utrymd och där egenkontroll inte 

skett på flera månader.5 

Kombinationen av följande tre faktorer gör kyltorn till potentiella riskanläggningar 

för spridning av legionellainfektion: 

• möjligheter för legionellabakterier att växa till, 

• att vattnet eller vätskan som innehåller legionellabakterier bildar aerosoler och 

• potential för aerosolerna att nå många människor. 

Kyltornens utsläppspunkter är ofta placerade högt över marknivå, till exempel på 

byggnaders tak. Eftersom de dessutom ofta ligger i tätorter finns det risk för att 

aerosolerna sprids över stora områden och att många människor blir exponerade.  

 

2 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3020623/ 
3 Folkhälsosälsomyndigheten, Sjukdomsinformation om legionella infektion 2022. 

4 Folkhälsomyndigheten, Utbrott och intressanta fall, Ett kapitel i kunskapssammanställningen 

Legionella i miljön – hantering av smittrisker, 2016. 

5 Rapport om legionellautbrott, Stockholms stad, 2018: 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1929327 

https://naturvardsverket.sharepoint.com/sites/uppdrag-om-legionella-och-kyltorn/Delade%20dokument/Skrivelse/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3020623/
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Smitta från ett enda kyltorn kan således få omfattande följder genom att många 

människor kan bli smittade. 

Utbrott av legionella, det vill säga där två eller flera personer smittas, är relativt 

ovanliga. Årligen anmäls mellan 150 och 200 legionellafall i Sverige och de flesta 

av dessa utgör sporadiska fall. I slutändan är det, av olika skäl, bara en liten andel 

som kan spåras till en viss smittkälla.  

Det är okänt hur många sporadiska fall av legionella som orsakas av kyltorn, men 

det finns misstankar om att det finns ett mörkertal, alltså att några av de fall som 

aldrig spåras till en viss smittkälla faktiskt kan ha orsakats av kyltorn.6 

2.2 Hur många kyltorn finns det i 

Sverige? 
En slutsats från inventeringar i Stockholms stad och Huddinge är att 

verksamhetsutövare och fastighetsägare inte alltid är medvetna om huruvida de har 

ett kyltorn eller ej inom sina verksamheter.  

I ett examensarbete vid Umeå universitet 20187 undersöktes kommuners och 

länsstyrelsers tillsynsarbete kring kyltorn, vilken kännedom de hade om andelen 

kyltorn bland sina tillsynsobjekt samt om de genomfört en kyltornsinventering. 

Samtliga kommuner och länsstyrelser ingick i undersökningen. Svarsfrekvensen 

var 63 % för kommunerna och 48 % för länsstyrelserna. Hälften av kommunerna 

bedömde att de inte har någon kännedom om andelen kyltorn bland sina 

tillsynsobjekt, resterande ansåg sig ha delvis kännedom eller bra kännedom. Det 

framgår inte vilken typ av verksamheter som avses med tillsynsobjekt. 

Hälften av de svarande länsstyrelserna bedömde att de har delvis kännedom om 

andelen kyltorn bland sina tillsynsobjekt. Den andra hälften bedömde att de har bra 

kännedom om andelen kyltorn. Ingen av de svarande länsstyrelserna hade 

genomfört en inventering av kyltornen och endast 16 % av kommunerna. Antalet 

kyltorn som identifierats i inventeringarna framgår inte av rapporten.  

Miljösamverkan Västra Götaland genomförde en inventering av kyltorn år 2007.8 

Sammanlagt rapporterades 148 kyltorn i länet. Inventeringen var dock inte 

fullständig; några kommuner hade inte inventerat alls, andra bara delvis. Mot 

bakgrund av detta kan man anta att det kan finnas tiotals, kanske ett hundratal, 

ytterligare kyltorn i länet. De branscher och/eller verksamheter där flest kyltorn 

påträffades var: 

• Fastighets-/komfortkyla inklusive fjärrkyla: 34 stycken. 

• Livsmedelsindustri: 29 stycken.  

 

6 Smittskyddsläkare Region Sörmland, muntlig uppgift 2022. 

7 Rebecca Eriksson, Legionella i kyltorn, Umeå universitet 2018. 

8 Rebecca Eriksson, 2018. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262346/FULLTEXT01.pdf
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• Fordonsindustri: 26 stycken. 

• Termoplastindustri (inklusive elastomer): 21 stycken. 

• Annan verkstadsindustri än fordonsindustri: 10 stycken. 

Under samråd med referensgruppen framkom att Huddinge kommun hittat elva 

kyltorn vid sin inventering, medan Stockholms stad hittat ett 30-tal. Båda 

inventeringarna genomfördes 2018. 

Utifrån det antal kyltorn som kommunerna hittat vid sina inventeringar har 

arbetsgruppen genom en överslagsräkning uppskattat antalet kyltorn som är i drift 

idag i Sverige till minst 1000. Denna uppskattning bekräftas också av branschen9 

som utgår från det antal kyltorn de själva har levererat och sin andel av marknaden. 

Arbetsgruppen har även gjort en grov skattning utifrån uppgifter om 

tillståndspliktiga verksamheter inom metallindustrier, kemisk industri, 

raffinaderier, flygplatser och skogsindustrier med antagandet om att 25 % av dessa 

har kyltorn. Utifrån denna skattning bedömer vi att det finns mellan 1000 och 1500 

kyltorn inom tillståndspliktiga verksamheter i landet. Uppgifter om antalet 

anmälningspliktiga verksamheter med kyltorn i Sverige har vi inte lyckats få fram.  

Det är sannolikt att en betydande andel av kyltornen finns på fastigheter, såsom 

kontorsbyggnader, centrumbyggnader, serverhallar och liknande, som vare sig är 

anmälnings- eller tillståndspliktiga. Vid samråd med miljöinspektörer på 

Stockholms stad och Huddinge kommun framkom att kyltorn ofta finns i 

verksamheter eller på fastigheter som kommunen inte har regelbunden tillsyn över 

och som heller inte har anmälts. Hur stor andel dessa utgör är okänt, men vid 

Stockholms miljöförvaltnings inventering fanns drygt två tredjedelar av kyltornen 

inom icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter. 

Denna skattning pekar alltså mot ett högre antal kyltorn. Sammanlagt bör det 

finnas mellan tusen och några få tusen kyltorn i landet. Det finns dock stora 

osäkerheter i dessa siffror. 

2.3 Typer av kyltorn 
Kyltorn kan ha olika uppbyggnad och konstruktion, vilket kan påverka risken för 

tillväxt och i vilken grad aerosoler sprids till omgivningen. I konventionella kyltorn 

tillförs vatten direkt till luftströmmen varvid aerosoler bildas. Det finns dock 

kyltorn som kan fungera utan tillsats av vatten. Kyltorn av typen torrkylare är 

utformade för att kunna kylas enbart med luft, och eftersom inget vatten används 

uppstår ingen risk för spridning av legionellabakterier. Det förekommer dock att 

torrkylare sprejas med vatten för att öka deras effekt. Vissa torrkylare kommer 

även med fasta munstycken som spolar ner vatten i botten av fläktarna. 

 

9 Uppgift från Baltimore Aircoil, 2022. 
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Anläggningen är då inte längre en torrkylare utan kan sprida aerosoler.10 I Norge är 

torrkylare med vattenspridningsmunstycken anmälningspliktiga. 

En annan typ är adiabatiska kyltorn, som fungerar som torrkylare under perioder då 

kylbehovet är mindre. Vid behov av större kyleffekt tillsätts vatten. Om 

lufthastigheten är låg kan det förhindra att vattendroppar slits loss och kyltornet 

kan då fungera utan aerosolbildning.11 Vid körning i vått läge kan dock dessa 

system utgöra en likvärdig risk som konventionella kyltorn och kräver därmed 

liknande kontrollåtgärder.12 Adiabatiska kyltorn kan alltså inte ses som riskfria när 

det gäller legionella.13 

Kyltornets läge, det vill säga höjd över marken och närhet till bebyggelse, kan 

möjligen ha betydelse för riskbilden, men troligtvis endast i lägre grad då aerosoler 

kan spridas långa sträckor i luft.  

Hur stort och högt ett kyltorn är, det vill säga vilka vattenvolymer som hanteras, 

skulle också kunna ha betydelse för risken. Men även om risken påverkas av 

kyltornets typ, storlek och konstruktion, har andra faktorer, såsom drift-, 

underhålls- och kontrollrutiner, större betydelse för risken för tillväxt av legionella 

och spridning av aerosoler. Detta bekräftas av information från företrädare från 

kyltornsbranschen. Enligt dem är det inte kyltorn av någon speciell konstruktion 

som utgör störst risk, utan de som har bristande underhåll.14,15. 

Det finns också mobila kyltorn, det vill säga kyltorn som hyrs in för en kortare 

period. Riskerna med dem bör likställas med dem som finns för kyltorn överlag. 

Vid en genomgång av lagstiftningen kopplad till kyltorn i olika länder, framgår att 

det finns en variation i nomenklaturen för att beskriva de olika varianterna av 

kyltorn. Hur kyltorn definieras ser också olika ut i olika länders lagstiftningar. Den 

tyska lagstiftningen är sannolikt den mest tekniskt detaljerade och de kyltorn som 

inte innebär risk är undantagna utifrån strikta tekniska definitioner. Tyska 

myndigheter har dock fått lägga ned mycket arbete på att tolka och ge vägledning 

till den detaljerade lagstiftningen.16  

2.4 Vem har ansvar för kyltornen? 
Det förekommer skilda åsikter bland de aktörer vi har haft kontakt med om det 

finns problem att avgöra vem som bör betraktas som verksamhetsutövare.  

 

10 Norska Folkhelseinstituttet, Legionellaveiledaren, FHI 2022. 

11 Norska Folkhelseinstituttet, Legionellaveiledaren, FHI 2022. 

12 www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg274part1.pdf 

13 Water treatment services, UK. 

14 Information från Matarvattensektionen 2022.  

15 Muntlig uppgift från Baltimore Aircoil, 2022. 

16 Muntlig uppgift från Baltimore Aircoil, 2022. 

https://www.fhi.no/nettpub/legionellaveilederen/temakapitler/kjoletarn2/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/legionellaveilederen/temakapitler/kjoletarn2/?term=&h=1
https://watertreatmentservices.co.uk/water-treatment/adiabatic-cooling-open-evaporative-cooling/
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Arbetsmiljöverket har påpekat att det kan vara svårt att avgöra om det är 

fastighetsägaren eller en inhyrd verksamhet som är verksamhetsansvarig. Liknande 

synpunkter har framförts från branschorganisationen Fastighetsägarna som 

representerar fastighetsägarna. Övriga branschorganisationer (till exempel 

Skogsindustrierna och IKEM) bedömer att detta inte är ett problem och att det 

oftast är tydligt vem som är ansvarig för drift av kylsystem, avloppsrening eller 

andra gemensamma system där det kan finnas legionellarisker.  

Ett exempel då det kan vara problematiskt är där det finns flera verksamheter som 

nyttjar samma kyltorn, till exempel så kallade science parks där flera mindre 

företag är inhyrda. Oftast är fastighetsägaren ansvarig för driften av eventuella 

kyltorn men detta kan förmodligen variera. 

Begreppet verksamhetsutövare är inte definierat i miljöbalken utan frågan om vem 

som ska betraktas som verksamhetsutövare har överlämnats till rättstillämpningen. 

I rättspraxis har oftast den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta 

åtgärder mot störningar och olägenheter ansetts som verksamhetsutövare. Vikt har 

också lagts vid vem som ansvarar för underhåll och drift.  

Det är tillsynsmyndigheten som bedömer vem som är verksamhetsutövare utifrån 

förhållandena i det enskilda fallet. Till hjälp för bedömningen kan avtal som 

beskriver ansvarsfördelningen användas. 

2.5 Tillsyn av kyltorn 
Kommunerna har enligt miljöbalken dels ett ansvar att utföra tillsyn (enligt 

26 kap.), dels ansvar (enligt 9 kap. 14–15 §§) att spåra smittan och undanröja 

risken för smittspridning, i situationer där objekt misstänks bära på en allvarlig 

smittsam sjukdom. Se även kapitel 5.2.2. 

Kommunen har ansvaret för tillsyn av hälsoskyddsverksamheter, samt för tillsyn 

över anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Det är länsstyrelsen som har 

motsvarande ansvar för tillståndspliktiga verksamheter, men denna tillsyn kan 

överlåtas till kommunen. Cirka 70 % av de tillståndspliktiga verksamheterna är 

idag överlåtna till kommunen. Tillsynen syftar till att kontrollera att verksamheten 

arbetar förebyggande för att undvika att olägenheter för människors hälsa och 

miljön uppstår. Vid sin tillsyn av kyltorn kan tillsynsmyndigheten förelägga om 

åtgärder, till exempel om höga halter legionella konstateras i kylvattnet. 

Hälsoskyddsinspektörer från Malmö stad har framfört att deras uppfattning är att 

anmälningspliktiga verksamheter i de flesta fall anmäler om de har kyltorn och att 

det är möjligt att utöva tillsyn. Kommunen har dock hittills inte prioriterat tillsyn 

av kyltorn, vilket och sannolikt gäller många andra kommuner. Enligt siffror i en 

enkätundersökning anger endast 7 % av kommunerna angav att de bedriver aktiv 

tillsyn av kyltorn.17 

 

17 Rebecca Eriksson, 2018. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262346/FULLTEXT01.pdf
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I samma undersökning angav 50 % av de svarande länsstyrelserna att de bedrev 

aktiv tillsyn av kyltorn, men endast 20 % att de bedrev aktiv legionellatillsyn.18  

Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket har i nuläget inget tillsynsvägledande 

material om kyltorn och legionella. Miljösamverkan Skåne, Miljösamverkan 

Stockholms län och Miljösamverkan Västra Götaland har dock tagit fram olika 

dokument som kan användas som stöd vid tillsyn av kyltorn.  

2.6 Skötsel och underhåll 
Enligt de kommuner som vi har haft kontakt med och som har utfört inventeringar 

av kyltorn förekommer det att verksamhetsutövare har låg kunskap om hur 

kyltornen ska skötas för att minska risken för legionella. Det finns därför en risk att 

vissa kyltorn därför inte sköts på rätt sätt. Stockholms stad utförde tillsyn på åtta 

kyltornsanläggningar 2019 och då noterades bland annat brister i 

kemikaliehanteringen, brister i kontrollen av doseringsutrustningen för biocider 

samt bristande provtagningsrutiner. Vid tillsynen framkom även att många 

verksamhetsutövare tyckte det var svårt att veta vad som gäller, och efterfrågade 

tydligare krav och riktlinjer för kyltorn.19 

Troligen varierar både kunskapsnivån och hur väl kyltornen sköts mellan olika 

verksamheter och branscher. Inom vissa branscher, som skogsindustrin, har man 

arbetat med legionellafrågan länge, vilket borde innebära bättre kunskap om 

skötsel och underhåll. Miljöfarliga verksamheter som är anmälnings- eller 

tillståndspliktiga har ett tydligare krav på sig när det gäller egenkontroll, genom 

förordningen om egenkontroll (1998:901), och kan också ha skyddsvillkor. Detta 

kan i sin tur ge förutsättningar för en bättre skötsel av kyltornen. Se även kapitel 

5.2.2. 

2.7 Hur samarbetar olika aktörer vid 

smittspårning av fall och utbrott? 
Kommunerna har enligt miljöbalken ansvar för att spåra smittan och undanröja 

risken för smittspridning, i situationer där objekt misstänks bära på en allvarlig 

smittsam sjukdom. Vid fall eller utbrott av legionella är det alltså kommunens 

uppgift att försöka identifiera smittkällan.  

Detta arbete görs vanligtvis i nära samarbete med regionens smittskyddsläkare, och 

god samverkan mellan kommunen och smittskyddsläkaren är en nyckelfaktor för 

att lyckas väl i smittspårningen. I en enkätundersökning som 

Folkhälsomyndigheten gjorde under åren 2016 till 2017 svarade 67 % av 

kommunerna att samverkan med smittskyddsläkaren fungerade bra eller ganska 

bra. Smittskyddsläkarna ansåg också att samverkan med kommunerna överlag 

 

18 Rebecca Eriksson, 2018. 

19Rapport från Stockholms stad, Kyltornstillsyn 2019, 2020. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262346/FULLTEXT01.pdf
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fungerar bra, men att den generellt inte är lika utvecklad med de mindre 

kommunerna.20 Detta framfördes också under ett samrådsmöte med 

smittskyddsläkarna. 

I de fall som kommunen inte själv har tillsynsansvaret över en anläggning där ett 

misstänkt objekt finns, bör den samverka med den aktuella tillsynsmyndigheten. 

Ett exempel är miljöfarliga verksamheter där länsstyrelsen har tillsynsansvaret 

enligt miljöbalken. Det kan till exempel ske genom att gemensamma tillsynsbesök 

genomförs. Efter att kommunen identifierat smittkällan och sett till att akuta 

åtgärder genomförts, kan länsstyrelsen ta över och kräva sådana utredningar och 

åtgärder som långsiktigt behövs för att förhindra framtida smittspridning.21 

2.8 Problem att hitta kyltornen 
Flera aktörer vi har haft kontakt med bedömer att information om förekomst av 

kyltorn är viktig för att underlätta och förbättra smittspårningsarbetet.  

Kommunerna har framfört att det är ett stort problem att de inte har aktuell 

information om var kyltornen är belägna. Även om samarbetet med 

smittskyddsläkarna fungerar bra så är Stockholms stads erfarenhet, bland annat 

från kyltornsutbrottet 2017, att det är mycket svårt att genomföra en smittspårning 

där kyltorn misstänks vara smittkällan utan tillgång till uppgifter om var aktuella 

kyltorn finns och vem som är verksamhetsutövare. Vid ett pågående utbrott är det 

dessutom bråttom att identifiera möjliga smittkällor för att förhindra att fler 

personer blir smittade. 

Några kommuner har genomfört inventeringar av kyltorn, antingen i förebyggande 

syfte eller i samband med ett utbrott. Den information som framkommer i en sådan 

inventering blir dock snabbt inaktuell, eftersom nya kyltorn kan tas i drift medan 

andra stängs ner. Huddinge kommun, som också har erfarenhet av att inventera 

kyltorn, menar att det är arbetskrävande samtidigt som det bara ger en 

ögonblicksbild av var kyltorn fanns vid tiden för inventeringen. Se även 

kapitel 6.1. 

2.9 Referensgruppens syn på 

anmälningsplikt 
Både de representanter från kommunerna, och de personer som arbetar eller har 

arbetat inom smittskyddsenheter på regioner som vi har haft samråd med ser ett 

behov av någon form av anmälnings- eller registreringsplikt för kyltorn för att 

 

20  Kommunernas beredskap att hantera allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur 

och objekt, Folkhälsomyndigheten 2018, Kommunernasnas-beredskap-att-hantera-allvarliga-

smittsamma-sjukdomar. 

21 Folkhälsomyndigheten, Smittspårning och undanröjande av objektburen smitta, 2021, Smittspårning-

och undanrojande av objektburen-smitta. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/kommunernas-beredskap-att-hantera-allvarliga-smittsamma-sjukdomar-som-sprids-via-sallskapsdjur-och-objekt/?pub=55491
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/kommunernas-beredskap-att-hantera-allvarliga-smittsamma-sjukdomar-som-sprids-via-sallskapsdjur-och-objekt/?pub=55491
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smittsparning-och-undanrojande-av-objektburen-smitta/?pub=102161
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smittsparning-och-undanrojande-av-objektburen-smitta/?pub=102161
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kunna få vetskap om var kyltornen är belägna och vem som är verksamhetsutövare. 

Vid smittspårning behöver uppgifterna kunna delas med smittskyddsläkare eller 

andra kommuner.  

Branschorganisationen Fastighetsägarna har framfört att anmälningsplikt enbart 

bör införas om det är samhällsekonomiskt motiverat. De anser också att vi behöver 

utreda alternativ till anmälningsplikt som är mindre belastande för fastighetsägarna.  

Arbetsmiljöverket har lämnat liknande synpunkter, det vill säga att alternativ som 

är mindre ingripande än anmälningsplikt behöver utredas. 
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3. Lagstiftning i andra 
länder 

Flera länder har instiftat lagar och regler för kyltorn för att förbättra hanteringen av 

kyltorn och minska riskerna. I många fall har lagstiftningen tagits fram som en 

följd av ett eller flera inträffade legionellautbrott i landet. 

Anmälnings- eller registreringsplikt för kyltorn kan utgöra en del av en sådan 

lagstiftning. Det är också vanligt med lagstadgade krav på skötsel, kontroll och 

provtagningar. En enkät i 35 länder i Europa visade att 12 länder år 2007 hade en 

lagstiftning för kyltorn som kräver regelbunden mikrobiologisk kontroll.22 

Tabellen nedan listar de av våra grannländer, europeiska länder samt 

engelskspråkiga länder utanför Europa som har lagstiftning specifikt inriktad på att 

förebygga legionellainfektion, antingen genom generell lagstiftning eller något som 

motsvarar anmälningsplikt. 

 

Del av världen Land Generell 

lagstiftning 

Anmälningsplikt 

Norden Sverige X  

 Danmark X  

 Finland X  

 Norge  X 

EU Tyskland  X 

 Nederländerna  X 

Europa Storbritannien  X 

Nordamerika USA  X (enstaka delstater) 

 Kanada  X (enstaka delstater) 

 

 

22 K. Ricketts et al. Survey on legislation regarding wet cooling systems in European countries. 

Eurosurveillance 2008; 13:373-7. 



NATURVÅRDSVERKET 

19 

3.1 Effekt av lagstiftningen i andra länder 
Det är svårt att avgöra vilken effekt de olika ländernas lagstiftning har haft på 

legionellasmitta kopplad till kyltorn. Stora utbrott av legionella är relativt ovanliga 

händelser, vilket gör det svårt att se någon effekt på antalet utbrott. 

I en rapport framtagen på uppdrag av bland annat amerikanska USA:s Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) och USA:s motsvarighet till 

Naturvårdsverket Environmental Protection Agency (USEPA), fastslogs dock att 

föreskrifter och riktlinjer som kräver registrering av kyltorn ger en fördel för 

folkhälsan, samtidigt som det innebär en minimal regelbörda för fastighetsägare 

och förvaltare. Ett kyltornsregister gör det möjligt för hälsomyndigheter att reagera 

snabbt och se till att möjliga smittokällor saneras. Dessutom kan de göra det lättare 

att bedöma hur mycket kyltornen bidrar till den totala sjukdomsincidensen.23 

I länder och städer som har regler som kräver kontinuerlig övervakning av kyltorn 

har det givit effekt i form av minskade halter legionella i kyltorn, och de lägre 

halterna har bestått över tid.24 Egenkontroll och återkommande inspektioner är 

viktiga för att förebygga och hantera legionellarisker kopplade till kyltorn.25 

Norge har haft anmälningsplikt för kyltorn sedan 2008. De har även krav på att 

kyltorn ska bedömas av ett ackrediterat kontrollorgan vart femte år, så kallad 

tredjepartsbesiktning. Besiktningen, som påbörjades 2017, har också lett till ett 

ökat fokus och att brister har åtgärdats i högre grad.26  

 

23 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020. Management of Legionella in 

Water Systems. Washington, DC: The National Academies Press. http://doi.org/10.17226/25474. 

24 National Academies of Sciences 2020. 

25 K. Ricketts et al. 2008. 

26 Skriftlig information från Norska Folkhelseinstituttet (FHI), 2022. 
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4. Avgränsningar och 
definitioner 

I detta kapitel redogör vi för de avgränsningar vi har gjort inom uppdraget 

gentemot övriga anläggningar som kan medföra risk för spridning av legionella. Vi 

redogör också för vilken definition av kyltorn som bör användas och varför. 

4.1 Övriga anläggningar som kan utgöra 

legionellarisk 
De flesta konstruerade vattensystem där aerosoler kan bildas kan teoretiskt utgöra 

en risk för legionellasmitta. Det finns ett antal anläggningar som på liknande sätt 

som kyltorn kan sprida legionellabakterier till omgivningen och därmed utgöra en 

risk för personer som vistas utomhus. Flera länder har inkluderat sådana 

anläggningar i sin lagstiftning om förebyggande åtgärder mot legionella.  

Inom uppdraget har vi därför utrett om det finns skäl att inkludera även dessa 

anläggningar i utredningen.  

4.1.1 Skrubbrar 

Skrubbrar (luftskrubbrar) är anordningar som använder vätska för att avlägsna 

oönskade ämnen från luft eller gasblandningar på ett sätt som gör att aerosoler 

bildas. I vissa länder som har anmälningsplikt för kyltorn, till exempel Norge, är 

även dessa anmälningspliktiga. Skrubbrar förekommer främst inom miljöfarliga 

verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Dessa verksamheter har 

ett tydligare krav på sig när det gäller egenkontroll och kan också ha skyddsvillkor. 

Skrubbrar kan sannolikt innebära risk för legionellasmitta hos arbetstagare vid 

industrier. Dock finns en osäkerhet om vilken risk de innebär för spridning av 

legionella till allmänheten. I Sarpsborg i Norge orsakade en skrubberanläggning, 

som i sin tur "smittats” av legionella från en bioreningsanläggning, ett utbrott. 

Utöver detta finns inga kända kluster av fall eller utbrott kopplade till skrubbrar.  

Arbetsgruppen har därför bedömt att skrubbrar kan avgränsas från uppdraget. 

Bedömningen görs utifrån att endast ovan nämnda utbrott finns dokumenterat och 

att skrubbrarna finns i verksamheter där det finns förutsättningar för att de sköts 

väl, och att riskerna för legionella därmed kontrolleras. Vidare finns goda 

förutsättningar för att tillsynsmyndigheterna redan har kännedom om de flesta 

skrubbrarna eftersom de ofta finns inom anmälnings- eller tillståndspliktiga 

verksamheter.  

4.1.2 Bioreningsanläggningar 

I bioreningsanläggningar finns luftade bassänger med god tillgång på 

näringsämnen, som kan innebära idealiska förhållanden för legionellatillväxt. I 
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bland annat Norge har omfattande utbrott inträffat och i Sverige finns två mindre 

utbrott dokumenterade, som kopplas till bioreningsdammar. Vid dessa utbrott 

smittades både arbetstagare som personer i samhället av legionella. Åtgärder som 

att stänga de aeroba delarna av bioreningen har varit nödvändiga. Trots att utbrott 

har förekommit tas de inte med i det fortsatta arbetet eftersom: 

• Biorening förekommer på miljöfarliga verksamheter som är anmälnings- eller 

tillståndspliktiga. Dessa verksamheter har ett tydligare krav på sig när det 

gäller egenkontroll och kan också ha skyddsvillkor. 

• Biorening finns i allmänhet i vissa typer av industrier (till exempel 

skogsindustrin) som ofta ligger en bit från bebyggelse och risken för 

exponering för allmänheten bör därmed vara låg. 

• Skogsindustrierna, som är den bransch i Sverige med flest kända fall av 

legionella, har gjort ett större arbete inom branschen och tagit fram stöd till 

verksamhetsutövare inklusive riskbedömning för tredje man. Samverkan med 

centrala myndigheter har skett inom detta arbete. Således bedömer vi att det 

redan idag finns god kunskap inom branschen om hur riskerna med legionella 

ska minimeras. 

• Tillsynsmyndigheterna kan förutsättas ha god kännedom om 

bioreningsanläggningarna eftersom de, i likhet med skrubbrarna, ingår i 

anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter. 

4.1.3  Utomhusfontäner  

Fontäner är en typ av anläggning som kan innebära risk för spridning av legionella 

utomhus. Vattnet genomgår sällan någon rening utan cirkulerar från en behållare 

där tillväxt kan ske. Vid utredningar av legionellasmitta har det förekommit att 

man provtagit fontäner för legionella, för att undersöka om smittan kan härröra 

därifrån. Man har dock inte kunnat koppla några inhemska fall av legionella till 

utomhusfontäner. Eftersom det inte finns några dokumenterade sjukdomsfall i 

Sverige och vi endast har kännedom om utbrott orsakade av inomhusfontäner har 

vi bedömt att utomhusfontäner kan lämnas utanför uppdraget. 

4.2 Slutsats 
Sammanfattningsvis har vi bedömt att det inom ramen för detta uppdrag inte finns 

något ytterligare behov av att utreda de typer av anläggningar som nämns ovan. De 

bedöms inte innebära lika stora risker för legionellasmitta för allmänheten som 

kyltornen, och det bedöms inte heller finnas något behov av ytterligare lagstiftning, 

såsom registrerings- eller anmälningsplikt för dessa anläggningar i dagsläget. 

4.3 Definition av kyltorn  
Arbetsgruppen har tagit del av underlag och lagstiftning från olika länder för att få 

en bild av om vissa typer av kyltorn innebär större, respektive lägre risker och om 

detta skulle kunna motivera en differentierad reglering av kyltorn. Vi har dock inte 
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landat i någon sådan slutsats. (Se även kapitel 2.3.) Arbetsgruppen har inte heller 

funnit några underlag som fastslår vilken betydelse kyltornets läge har för risken. 

En avgränsning av vilka kyltorn som bör regleras bör istället utgå ifrån två 

kriterier: att det finns möjlighet till tillväxt av legionella och till spridning av 

aerosoler innehållande legionella. 

Vid en eventuell ny lagstiftning, såsom anmälningsplikt, bedömer arbetsgruppen 

därför att det är bra att hålla sig till en bred definition av kyltorn. Det bedöms som 

olämpligt att ha med en uppräkning av vilka typer av kyltorn som ingår respektive 

undantas. Detta eftersom en sådan uppräkning skulle kunna leda till att vissa 

anläggningar, som ändå utgör en risk, faller utanför definitionen, liksom att de som 

inte nämns, men ändå innebär risk för smitta, faller utanför definitionen. Att göra 

en sådan avgränsning skulle dessutom vara komplicerat eftersom den skulle kräva 

tekniska beskrivningar av olika typer av kyltorn.  

Projektarbetsgruppen föreslår därför följande allmängiltiga definition, som är 

lättförståelig för dem som ska tillämpa den och samtidigt tar fasta på den i det här 

sammanhanget främsta riskfaktorn hos kyltornen, nämligen förmågan att skapa 

aerosoler: ”Med kyltorn menas en anordning som används för att avlägsna 

överskottsvärme från kylprocesser där kylningen sker genom att tillföra vatten till 

luftflödet på ett sätt som gör att aerosoler bildas.” 

Detta liknar också den definition som norska myndigheter har i sin föreskrift,27 

men utan de norska föreskrifternas uppräkning av exempel på anordningar som 

omfattas.  

 

27 Norges Helse- og omsorgsdepartement, Forskrift om miljørettet helsevern, Dato FOR-2003-04-25-

486. 
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5. Nuvarande reglering  
Nedan följer en beskrivning av den befintliga lagstiftning inom miljöområdet som 

är relevant för regeringsuppdraget och som berör kyltorn. 

Det finns annan lagstiftning som kan beröra kyltorn, som vi inte tittat närmare på, 

eftersom de anses ligga utanför uppdragets ramar och inte kunna bidra till 

måluppfyllelsen. De gäller exempelvis reglering gällande smittskydd och lagar om 

arbetsmiljö, biocider samt plan- och byggrätt.  

Beskrivningar av relevanta lagstiftningar i detta kapitel utgår från den systematik 

som finns i miljöprövningsförordningen (2013:251), särskilt avseende regleringen 

av anmälnings- eller tillståndsplikt för miljöfarliga verksamheter. Därför är 

beskrivningen uppdelad i tre huvudsakliga delar: kyltorn som inte är del av 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet, kyltorn som är del av anmälnings- 

eller tillståndspliktig verksamhet samt kyltorn som är del av EU-reglerade 

tillståndspliktiga verksamheter. 

5.1 Kyltorn som inte omfattas av 

anmälnings- eller tillståndsplikt 

5.1.1 Allmänt om kyltorn som inte regleras av 
miljöprövningsförordningen 

Det finns regleringar avseende kyltorn som inte har en direkt koppling till en 

verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövnings-

förordningen. Miljöfarlig verksamhet som varken är anmälning- eller 

tillståndspliktig, så kallad U-verksamhet, ska ändå följa vissa krav i miljöbalken 

om egenkontroll och tillsyn. Exempel på sådan verksamhet är kyltorn för 

komfortkyla i en kontorsfastighet eller användning av mobila kyltorn.28  

5.1.2 Miljöbalken 

Miljöbalkens portalparagraf stadgar att människors hälsa och miljön ska skyddas 

mot skador och olägenheter (1 kap. 1 §). Detta är förtydligat genom de så kallade 

hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel.  

I 2 kap. är följande bestämmelser mest relevanta. 2 § stadgar att alla som bedriver 

eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den 

kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, 

det så kallade kunskapskravet. Av 3 § följer att alla som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 

 

28 Naturvårdsverket, Tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet. Handbok 2003:5 

ISBN 91-620-0127-2 (naturvardsverket.se), se avsnitt 1,2 och 6. 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/0100/978-91-620-0127-2.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/0100/978-91-620-0127-2.pdf
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begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 

bästa möjliga teknik användas. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns 

skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön, den så kallade försiktighetsprincipen. 

I 9 kap. är följande bestämmelser mest relevanta. Av 3 § följer definitionen av vad 

som utgör en olägenhet för människors hälsa. Bestämmelsen omfattar sådana 

störningar som vid en medicinsk eller hygienisk bedömning kan anses påverka 

hälsan eller välbefinnandet. Bedömningen ska enligt förarbetena till miljöbalken 

utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och baseras inte 

enbart på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Även bedömningen om 

en störning ska anses vara ringa är beroende av hur människor i allmänhet 

uppfattar störningen. Hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än 

normalt, till exempel allergiker. 9 § bör ses som en särskild hänsynsregel som 

kompletterar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Bestämmelsen tar 

sikte på användning av bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 14 och 15 §§ 

reglerar de situationer där ett objekt eller sällskapsdjur misstänks bära på en 

allvarlig smittsam sjukdom som sprids till människor. Här åläggs kommunen ett 

ansvar att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Objekt definieras 

inte uttryckligen i någon lagtext eller i förarbetena till 14 och 15 §§ miljöbalken. 

Begreppet bör dock tolkas brett eftersom det i förarbetena till bestämmelserna i 

miljöbalken beskrivs som en smittkälla i miljön. Kommunens ansvar att spåra och 

undanröja smitta kan därför omfatta andra verksamheter än dem som normalt 

omfattas av hälsoskyddstillsynen. Ett exempel är legionellasmitta från ett kyltorn 

som kan innebära en stor geografisk spridning. 

I 26 kap. har allmänna bestämmelser om tillsyn samlats. Av 1 § framgår att det är 

varje kommun som utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. genom 

den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer inom kommunen. 19 § är central 

för egenkontroll. Genom denna bestämmelse åläggs huvudsakligen 

verksamhetsutövaren att se till att miljölagstiftningen följs i samband med att 

verksamheter bedrivs eller åtgärder vidtas. Verksamhetsutövaren ansvarar för att 

fortlöpande planera och kontrollera sådan verksamhet eller åtgärd som kan befaras 

medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön. Det kan exempelvis 

uppnås genom att verksamhetsutövaren inom ramen för sin egenkontroll fastställer 

rutiner. Dessa rutiner kan exempelvis beskriva vad som ska genomföras, vem som 

ska göra det, hur och när arbetet ska utföras. Det kan även ställas krav på att arbetet 

ska dokumenteras.29 

 

29 Folkhälsomyndigheten, Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken 2022. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-flerfamiljshus/fastighetsagarens-ansvar-enligt-miljobalken/
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5.1.3 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Mer detaljerade bestämmelser om de olika områden som miljöbalken reglerar finns 

i olika förordningar. I förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd anges bland annat exempel på vad som kan utgöra en olägenhet för 

människors hälsa (33 §), anmälningsplikt för olika skolverksamheter, bassängbad 

samt yrkesmässig hygienisk verksamhet (38 §), och reglering om upplysningsplikt 

till den kommunala tillsynsmyndigheten när en anmälnings- och tillståndspliktig 

verksamhet bedrivs av en ny verksamhetsutövare. I förordningen anges även vilka 

anläggningar som tillsynsmyndigheten ska prioritera i sin tillsyn (45§). 

5.1.4 Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Förordningen reglerar i huvudsak vilka myndigheter som ansvarar för tillsyn av 

olika områden respektive tillsynsvägledning. Tillsynen kan vara antingen 

egeninitierad eller händelsestyrd. Tillsynsmyndigheten kan göra riktad tillsyn med 

fokus på att kartlägga kyltorn eller inkludera den i annan tillsyn av exempelvis 

köpcentra eller kontorsfastigheter.30 

5.2 Del av anmälnings- eller 

tillståndspliktig verksamhet 

5.2.1 Allmänt om kyltorn som regleras genom 
miljöprövningsförordningen 

För kyltorn som är en del av anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig 

verksamhet gäller ett flertal lagkrav utöver de krav som följer av ovan redovisade 

lagrum. Exempel på sådan verksamhet kan vara ett sjukhus med fler än 200 bäddar, 

livsmedelsindustri med kyltorn eller flygplats med kyltorn för komfortkyla. Om en 

miljöfarlig verksamhet omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt genom 

miljöprövningsförordningen (2013:251) och har ett kyltorn, kan detta kyltorn 

utgöra en stödjande verksamhet för att skydda utrustning eller kyla produkter.  

Verksamhetsutövaren gör en verksamhetsbeskrivning vid sin anmälan/ansökan, 

vari det bör ingå att redovisa om det finns ett kyltorn som är en del av denna 

verksamhet. Anmälningsplikt för en verksamhet föregås av att 

verksamhetsutövaren anmäler den till kommunen som därefter kan besluta att 

verksamheten kan bedrivas utifrån vissa uppsatta försiktighetsmått. För 

tillståndspliktiga verksamheter ska verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd och 

även bifoga en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. 

Tillståndsmyndigheten gör en mer omfattande prövning än vid anmälningspliktiga 

 

30 Begreppet kommun omfattar i detta avseende även kommunförbund. 
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ärenden, med granskning av miljökonsekvensbeskrivning och fastställande av 

skyddsvillkor för verksamheten.  

5.2.2 Egenkontroll och tillsyn 

Alla verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga omfattas av 

förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Därigenom ställs 

exempelvis krav på skriftliga rutiner för kontroll av utrustning för drift och 

kontroll, samt en skyldighet att anmäla driftsstörningar till tillsynsmyndigheten. 

Det finns däremot grundläggande skillnader i vilken effekt eller rättskraft som 

anmälnings- respektive tillståndsförfarandet har för den verksamhet som prövas.  

Visserligen ska respektive kyltorn alltid bedömas utifrån förutsättningarna i det 

enskilda fallet, men generellt sett har en anmäld verksamhet med kyltorn inget 

rättskydd och kommunen kan när som helst efter att anmälan skett ställa 

kompletterande krav på drift och underhåll av kyltornet. Detta är att jämföra med 

en tillståndsprövad verksamhet med kyltorn, som genom lagakraftvunnet tillstånd 

omfattas av ett starkt rättsskydd. För tillståndspliktiga verksamheter bedrivs 

tillsynen utifrån vad som följer av tillståndsbeslutet, vilket kan utgöra ett hinder där 

tillsynsmyndigheten ser behov av ytterligare provtagning eller åtgärder av 

verksamhetsutövaren. Om tillståndet till exempel omfattar krav på provtagning två 

gånger per år, då kan tillsynsmyndigheten inte kräva mer omfattande provtagning 

om inte starka skäl föreligger. Tillståndsbeslutets starka rättskraft utgör därmed ett 

hinder för att ställa ytterligare krav, i jämförelse med en anmälans förhållandevis 

svaga rättskraft. 

5.3 Del av EU-reglerade verksamheter 

5.3.1 Allmänt om kyltorn som en del av 
industriutsläppsverksamhet 

Nedan beskrivs vilka lagkrav som gäller för kyltorn som har en direkt koppling till 

en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövnings-

förordningen och dessutom omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Exempel på sådana verksamheter är stålverk eller kemisk industri med utrustning 

som behöver kylas för att inte skador ska uppstå. 

Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för 

industriutsläppsverksamheter och är en svensk implementering av det så kallade 

industriutsläppsdirektivet.31 Kyltorn inom sådana verksamheter regleras på samma 

sätt som de som utgör del av tillståndspliktiga verksamheter enligt 

miljöprövningsförordningen med följande tillägg.  

 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp 

(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). 
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5.3.2 Reglering genom BREF och BAT 

Industriutsläppsverksamheter omfattas av branschspecifika teknikkrav om bästa 

tillgängliga teknik (BAT) som beslutats om inom EU. Nämnda krav gäller 

parallellt med reglerna i miljöbalken och de bryter igenom rättskraften för 

tillståndspliktiga verksamheter. Dessutom finns det ett horisontellt teknikdokument 

(BREF) som kan beröra sådana verksamhets kylsystem32 och bakterien Legionella 

spp. omnämns i det dokumentet. Det är värt att uppmärksamma att 

teknikdokumentet för kylsystem utgör en äldre reglering som kommer att revideras 

framöver. Den reviderade versionen kan innebära nya krav för kyltorn eftersom 

BREF-dokumentet blir bindande för alla verksamheter, men det finns inte någon 

beslutad tidpunkt för detta. För industriutsläppsverksamheter är tillsynen ännu 

hårdare reglerad än för övriga tillståndspliktiga verksamheter, både gällande minsta 

omfattning och tidsintervall. 

 

 

32 Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, 

December 2001.  
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6. Åtgärder vi har utrett 
Vi har identifierat några förslag till åtgärder, utöver en anmälnings- eller 

registreringsplikt, som vi på en övergripande nivå har utrett om de kan förbättra 

informationen om var kyltornen är belägna samt i vilken grad de kan bidra till en 

förbättrad tillsyn och egenkontroll av kyltorn. De beskrivs i följande kapitel och 

vilka slutsatser vi har dragit.  

6.1 Inventeringar 
Inventering för att kartlägga kyltornen har endast genomförts av ett fåtal 

kommuner. I en enkätundersökning från 201833 där 153 av 243 kommuner svarade 

hade drygt 20 kommuner någon gång genomfört en inventering av kyltorn. De 

kommuner som inte har genomfört inventeringar uppger bland annat att de saknar 

resurser för detta eller har låg kännedom om problematiken med kyltorn. 

En slutsats från kommunerna i referensgruppen är att inventeringsarbetet är 

tidskrävande och endast ger en nulägesbild av var kyltornen finns. Återkommande 

inventeringar skulle krävas för att hålla uppgifterna aktuella. Både arbetsgruppen 

och kommunerna vi har haft kontakt med i referensgruppen bedömer att detta 

alternativ inte är kostnadseffektivt. 

6.2 Utökad tillsynsvägledning 
Utökad tillsynsvägledning är en åtgärd som skulle kunna bidra till att tillsynen av 

verksamhetsutövarnas egenkontroll av kyltornen förbättras. Som enskild insats ger 

inte en utökad tillsynsvägledning tillräcklig måluppfyllelse eftersom det är osäkert i 

vilken omfattning den skulle tillämpas. Dessutom kvarstår problematiken med 

okända kyltorn. En utökad tillsynsvägledning skulle däremot utgöra ett viktigt 

komplement till en anmälningsplikt. Se även kap 10.1.2. 

6.3 Informationsinsatser 
Information riktad till verksamhetsutövare om vilka risker kyltorn kan innebära och 

hur de bör skötas kan ge kortvariga positiva effekter. För en långsiktig effekt 

behöver informationsinsatserna ske med viss regelbundenhet, vilket kan vara svårt 

att säkerställa. Problematiken med okända kyltorn kvarstår också. Vi bedömer 

därför att informationsinsatser som enda insats inte ger tillräcklig måluppfyllelse. 

De kan dock utgöra ett viktigt komplement till en anmälningsplikt. Se även kapitel 

10.1.1. 

 

33 Rebecca Eriksson 2018. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262346/FULLTEXT01.pdf
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6.4 Register hos företagen 
De företag som installerar och servar kyltorn för register över både tornen och 

deras underhåll. Arbetsgruppen har undersökt om kommunerna skulle kunna ta del 

av dessa register för att få kännedom om kyltornen. I dagsläget är det dock 

tveksamt vilka uppgifter som kan tillgängliggöras på grund av GDPR-regler. Det är 

dessutom troligt att de kyltorn som har brister i underhåll och skötsel inte finns 

med i registren. Det skulle innebära att kommunerna inte får kännedom om de 

kyltorn som har störst behov av tillsyn. Vi har därför valt att inte gå vidare med 

detta alternativ. 

6.5 Samordning med köldmediakontrollen 
Kontrollsystem för vissa verksamheter finns idag. I plan- och bygglagstiftningen 

finns till exempel bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av 

ventilationssystem i byggnader, OVK och miljöbalken innehåller bestämmelser om 

kontroll och rapportering av köldmedier. För byggnader finns krav på 

energideklaration.  

Av nämnda kontrollsystem har vi bedömt att det kan finnas 

samordningsmöjligheter med köldmediakontrollen för att kunna registrera 

kyltornen och har därför utrett detta vidare. 

Register och användning av fluorerade växthusgaser, f-gaser, samt rapportering av 

uppgifter till tillsynsmyndigheten regleras av en EU- förordning och svensk 

förordning.34 Syftet med förordningarna är att bidra till att nå EU:s mål avseende 

utsläpp av växthusgaser.  

De flesta som har köldmedia har inte några kyltorn och man kan dessutom ha 

kyltorn utan den typ eller mängd köldmedia som ska rapporteras till 

tillsynsmyndigheten. Köldmediet är också vanligtvis vatten, det vill säga inte f-

gaser eller liknande. Kyltorn kan dock ibland vara hopbyggda med kylutrustning 

som innehåller f-gaser. Det är då två separata enheter som tillsammans kyler 

byggnader och verksamheter. I de rapporter om f-gaser som tillsynsmyndigheterna 

får in anges sällan vilken funktion olika utrustningar har. Vi bedömer därför att det 

är svårt att lokalisera kyltorn genom att titta på verksamheter som använder f-gaser. 

Att utöka förordningarna med krav på att även kontrollera kyltorn bedömer vi 

därför inte som lämpligt. De ackrediterade företag som genomför 

köldmediakontrollen skulle dock kunna hjälpa till att informera ägarna av 

kyltornen om anmälningsplikten, ifall en sådan införs.  

 

34 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
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6.6 Samla in uppgifter om var kyltornen 

finns genom GIS 
Under referensmöten har smittskyddsläkarna framfört att smittspårningsarbetet 

skulle underlättas om man kunde identifiera kyltornen via GIS. Tillsammans med 

aktuella väderdata går det då att få en uppfattning om vilka kyltorn som kan vara 

potentiella källor till ett utbrott. Vi har bedömt att GIS kartläggning som enskild 

insats inte ger tillfredsställande måluppfyllelse eftersom det är troligt att alla 

kyltorn inte går att upptäcka via en GIS-kartläggning. GIS kartläggning kan 

tillämpas vid behov, men tas inte vidare inom detta uppdrag. 

6.7 Tredjepartsbesiktning 
I Norge har man infört en så kallad tredjepartsbesiktning av kyltorn. Den utförs av 

ett certifierat branschföretag, men det är oklart vad det har gett för effekt. Den är 

inte heller kopplad till miljöbalken där verksamhetsutövaren har ansvar för 

kyltornet och dess skötsel, vilket vi anser är att föredra. Arbetsgruppen har bedömt 

att detta spår inte är intressant att gå vidare med.  

6.8 Legionella inom andra områden  
Inom legionellaområdet finns en mängd olika aktörer och samverkan sker i olika 

sammanhang. Hur frågor om legionella hanterats inom andra områden än just 

kyltorn skulle kunna vara till viss hjälp för att identifiera åtgärder som leder till 

måluppfyllelse.  

Tidigare Smittskyddsinstitutet och Boverket hade i början på 2000-talet ett 

samarbete kring legionella, där ett projekt tillsammans med branschen (VVS-

installatörerna) handlade om att undersöka vilka tekniska faktorer i 

tappvattensystem som kunde ha betydelse för tillväxt av legionella. Det som i 

dagsläget är mest aktuellt avseende tappvatten är implementeringen av det nya 

dricksvattendirektivet som innehåller krav på riskbedömning av 

fastighetsinstallationer där legionella är en parameter som behöver hanteras.35  

Kyltorn nämns dock inte i dricksvattendirektivet. 

Folkhälsomyndigheten har relativt nyligen tagit fram nya allmänna råd för 

bassängbad där det i vägledningen beskrivs hur man kan bedöma och hantera risker 

för legionellaförekomst i varma bassänger med aerosolbildning.36   

 

35 Direktiv om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen, (EU) 

2020/2184). 

36 Folkhälsomyndigeten Allmänna råd om bassängbad, HSLF-FS 2021:11. 
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Det finns även ett allmänt råd från Boverket som sedan 2006 innefattar att 

byggherren ska genomföra en riskvärdering avseende legionella.37 Här nämns 

särskilt tappvatteninstallationer i äldreboenden, hotell, sporthallar, simhallar, 

sjukhus och flerbostadshus samt vatteninstallationer som sprider aerosoler, till 

exempel bubbelbad, öppna kyltorn och grönsaksbefuktare. 

Risken för och hanteringen av legionellasmitta via kyltorn kan dock i stor 

uträckning ses som ett enskilt område eftersom det är helt andra förutsättningar, 

både avseende typ av verksamheter som omfattas, aktörer som berörs, 

förutsättningarna för tillväxt, spridning och förebyggande åtgärder av legionella 

samt möjlig lagstiftning. Vi har därför bedömt att vi inte har nytta av arbetet med 

legionellasmitta inom andra områden inom detta uppdrag. 

 

 

37 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd; BFS 

2006:12. 
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7. Analys 
Kyltorn kan, särskilt vid bristfällig skötsel, orsaka sjukdomsutbrott orsakade av 

legionellabakterier. Även om antalet dokumenterade utbrott är få, kan ett utbrott 

när det väl inträffar drabba ett stort antal människor. Kyltorn som har bristande 

underhåll kan därmed utgöra en risk för människors liv och hälsa. Då information 

om var kyltornen är belägna ofta saknas är det svårt att utreda dem som en möjlig 

smittkälla vid smittspårningar av sjukdomsfall. Därmed minskar möjligheten att 

identifiera och undanröja smittkällan. Att myndigheterna inte har kännedom om 

var kyltornen finns innebär också att förebyggande tillsyn blir svår att genomföra 

och att drift och underhåll därmed riskerar att inte leva upp till miljöbalkens krav.  

De kommunala tillsynsmyndigheterna har erfarenheter av brister i underhåll och 

skötsel av kyltorn och uppskattar att en stor del av dem finns inom icke 

anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter. Det medför att en stor del av 

kyltornen inte är kända för kommunerna och därmed förbises i tillsynen.  

Erfarenheter från andra länder visar att en striktare reglering som innebär att 

register på kyltorn upprättas kan underlätta vid utredning av misstänkta 

sjukdomsfall och -utbrott. En mätbar effekt, genom en minskning av antal fall, har 

dock inte kunnat påvisas. Lagstiftning som innebär krav på återkommande kontroll 

och provtagning på kyltorn har däremot visat sig ge effekter i form av minskade 

legionellahalter och att brister åtgärdas i högre grad. 

Vi drar sammanfattningsvis slutsatsen att befintlig lagstiftning inte är 

ändamålsenlig eftersom många kyltorn finns inom verksamheter som vare sig är 

anmälnings- eller tillståndspliktiga. En annan slutsats är att andra alternativ som 

utretts, exempelvis inventering av kyltorn, inte heller ger önskvärd måluppfyllelse, 

se kapitel 6 ovan. Vi har därför fokuserat på möjligheten att införa en anmälnings- 

eller registreringsplikt.  

De olika alternativ som har analyserats för att införa en anmälnings- eller 

registreringsplikt beskrivs i följande kapitel. 

7.1 Analys av anmälnings- och 

registreringsplikt 

7.1.1 Anmälningsplikt 

Syftet med anmälningsplikt är att ansvarig tillsynsmyndighet ska få kännedom om 

att en verksamhet har påbörjats och därmed få förutsättningar att bedriva tillsyn. 

Syftet med anmälan är också att verksamhetsutövaren kan få besked om under 

vilka förutsättningar den nya eller ändrade verksamheten får bedrivas innan 

verksamheten startar. Det är att föredra framför att verksamhetsutövaren först 

senare, efter eventuella investeringar, får besked om vilka krav som gäller. 
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Anmälningsplikt innebär att uppgifter om kyltornet registreras i verksamhetssystem 

hos de kommunala tillsynsmyndigheterna. Därigenom får myndigheterna 

information om var kyltornen finns, vilket underlättar såväl vid planering av tillsyn 

som vid smittspårning av legionella där kyltorn misstänks vara smittkällan. 

Om anmälningsplikt införs kan det förväntas att tillsyn av kyltornen prioriteras 

högre. En anmälningsplikt medför också skärpta krav på egenkontroll eftersom 

anmälningspliktiga verksamheter omfattas av kraven enligt 

egenkontrollförordningen. I det ingår krav på dokumenterad egenkontroll, krav på 

att rapportera driftstörningar till tillsynsmyndigheten och krav på att utföra 

systematiska riskbedömningar. 

7.1.2 Anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

Ett alternativ är att placera anmälningsplikten i miljöprövningsförordningen. Det 

skulle innebära att samtliga kyltorn, både de som är en del av en anmälnings- eller 

tillståndspliktig verksamhet och övriga kyltorn, regleras i samma förordning. 

De kyltorn som idag regleras genom miljöprövningsförordningen är ofta en 

integrerad del av en miljöfarlig verksamhet, genom till exempel sammankopplade 

vattenrör och lufttrummor. Kyltornen omfattas därför redan av reglering om 

egenkontroll, villkor i tillståndet eller försiktighetsmått som lämnats i samband 

med anmälan.  

Det som talar emot en reglering av anmälningsplikt för kyltorn genom denna 

förordning är att en sådan reglering inte kopplas ihop med övriga hälsoskydds-

bestämmelser som finns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Hälsoskydd och smittskydd är nära sammankopplade och mot 

bakgrund av att regleringen om en anmälningsplikt av kyltorn bland annat syftar 

till att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier, är det därför mer 

lämpligt att placera den i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

än i miljöprövningsförordningen.    

7.1.3 Anmälningsplikt enligt förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Ett annat alternativ är att det införs krav på anmälningsplikt av kyltorn i en ny 

bestämmelse i anslutning till 38 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. Bestämmelserna i 33–45 §§ syftar till att ge mer 

detaljerad reglering av hälsoskyddsområdet och har en tydlig koppling till 

motsvarande bestämmelser i 9 kap miljöbalken.  

Smitta som sprids via objekt eller sällskapsdjur och regleras i 9 kap. 14 och 15 §§ 

miljöbalken utgör en olägenhet för människors hälsa.38 Att motverka spridning av 

legionellabakterier och förebygga utbrott är en del av hälsoskyddet och 

smittskyddet som avser objektburen smitta. Ämnesmässigt bör det därför vara mest 

 

38 Prop. 2003/04:30 sid 152–153. 
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lämpligt att placera bestämmelsen i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, och i linje med den rättsliga systematiken att placera den i anslutning 

till övriga bestämmelser om hälsoskydd. 

För att undvika en dubbelreglering behöver en placering av bestämmelsen i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd formuleras så att det 

tydligt framgår att den inte omfattar verksamheter där kyltorn ingår i en befintlig 

eller kommande anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt 

miljöprövningsförordningen.  

Att införa bestämmelsen i 38 a § ger en bättre möjlighet att utforma den språkligt 

och juridiskt utifrån de omständigheter som är aktuella för kyltorn, än vad som 

skulle vara fallet om bestämmelsen läggs in direkt i 38 §. 

Den föreslagna bestämmelsen i 38 a § behöver kopplas till 3 kap. förordning om 

miljösanktionsavgifter och en ny bestämmelse behöver införas i nämnd förordning. 

Övergångsbestämmelser behöver även införas i förordningen om miljöfarlig 

verksamhet. 

7.1.4 Registreringsplikt 

Ett alternativ till anmälningsplikt skulle kunna vara att införa en reglering som 

innebär att ansvariga verksamhetsutövare för såväl befintliga som nya kyltorn ska 

registrera anläggningen i ett register. Ett argument som skulle kunna tala för en 

registreringsplikt är att det administrativt sett kan vara ett enklare alternativ, både 

för verksamhetsutövaren och kommunen.  

En nackdel med en sådan lösning är att en registreringsplikt inte omfattas av 

förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. En annan nackdel 

är att registreringsplikt inte är ett lika inarbetat begrepp i miljöbalkstillsynen. 

Risken är därför att en registreringsplikt skulle innebära lägre följsamhet hos 

verksamhetsutövarna, åtminstone inledningsvis. Mot bakgrund av att det i 

dagsläget inte finns så mycket erfarenhet av reglering genom registreringsplikt 

inom miljöbalkens område är det svårt att bedöma i vilken utsträckning tillsyn 

kommer att genomföras vid införande av registreringsplikt. Vi bedömer också att   

tillsynsmyndigheterna är mer benägna att prioritera och finansiera tillsynen av 

anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att detta alternativ ger en sämre måluppfyllelse i 

jämförelse med att införa anmälningsplikt. Även om registreringsplikten skulle 

kombineras med kompletterande informationsinsatser avseende skötsel och 

underhåll bedöms den inte kunna ge lika god effekt som anmälningsplikt. 
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8. Förslag 
För att minska risken för legionellasmitta från kyltorn anser vi att det krävs en 

anmälningsplikt. Vi bedömer att den lämpligaste placeringen är i förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), se även kapitel 9 nedan. Till 

detta föreslår vi några kompletterande åtgärder. Se även kapitel 10 nedan. 

 

De kompletterande åtgärderna består av informationsinsatser om 

anmälningsplikten och framtagande av tillsynsvägledningar. Krav på rapportering 

av uppgifter om kyltorn via miljörapporterna föreslås för att få fullständiga 

uppgifter om var alla kyltorn finns. 

Det vi vill uppnå med förslaget är att de kommunala tillsynsmyndigheterna ska få 

kännedom om var kyltornen är belägna och vem som är verksamhetsutövare. Det 

underlättar för tillsynsmyndigheterna både vid smittspårning och för att bedriva 

förebyggande tillsyn. En anmälningsplikt medför också skärpta krav på 

egenkontroll, eftersom anmälningspliktiga verksamheter omfattas av krav enligt 

egenkontrollförordningen. I förlängningen bör vårt förslag innebära en minskad 

risk för negativa hälsoeffekter i form av antal fall och utbrott av legionellasmitta 

orsakade av kyltorn. 

• Ny bestämmelse om anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Kompletterande åtgärder: 

• Riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda för att 

uppmärksamma lagändringen och vad den innebär. 

• Tillsynsvägledning för att motverka och förebygga smittspridning av 

legionellabakterier. 

• Krav på rapportering av kyltorn i föreskrifterna om miljörapport 

(NFS 2016:8). 
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9. Författningsförslag 
Nedan följer förslag på hur de nya bestämmelserna ska utformas i förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Bemyndigande att införa en bestämmelse om anmälningsplikt finns i 9 kap. 12 § 

miljöbalken. Enligt den bestämmelsen kan regeringen föreskriva att verksamheter 

som kan medföra olägenheter för människors hälsa inte får bedrivas eller att vissa 

anläggningar inte får inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller en 

anmälan har gjorts till kommunen. 

9.1 Nya bestämmelser i förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Anmälningsplikt 
38 a §  

Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta ett kyltorn 

för att avlägsna överskottsvärme från kylprocesser, om kylningen sker genom att 

tillföra vatten till luftflödet så att aerosoler bildas. 

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där kyltornet ska 

inrättas. Om försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över verksamheten 

där kyltornet ska inrättas ska anmälan göras till denne.    

Kyltornet får inrättas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 

tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. 

Avgränsning mot miljöprövnings-

förordningen 
38 b § 

Bestämmelsen i 38 a § ska inte tillämpas på ett kyltorn som är en del av en 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 
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Innehåll i anmälan 
46 §  

En ansökan eller en anmälan till den kommunala nämnden enligt 37, 38 och 38 a 

§§ eller bestämmelse meddelad med stöd av 39, 40 och 42 §§ ska vara skriftlig och 

innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska 

beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller 

anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.  

Övergångsbestämmelse 
Den som före ikraftträdandet inrättat ett kyltorn som efter den xx 20xx är 

anmälningspliktig enligt 38 a § får, trots vad som anges i 38 a § tredje stycket, 

fortsätta att använda kyltornet i det fall en anmälan enligt 38 a § andra stycket görs 

senast den xx 20xx.  

Miljösanktionsavgift 
3 kap. 4 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 

För en överträdelse av 38 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med X kronor, om 

överträdelsen är att ha inrättat ett kyltorn utan att ha gjort en anmälan. 

9.2 Bakgrund till författningsförslagets 

utformning 

9.2.1 Kyltorn som ska anmälas 

Bestämmelsen i 38 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bör 

utformas så att det är tydligt när den är tillämplig och om kyltornet därmed 

omfattas av anmälningsplikt eller ej. Det kan därför införas en definition av vad 

som menas med ett kyltorn i bestämmelsen om anmälningsplikt, förslagsvis den 

definition vi föreslår i kapitel 4.3. 

9.2.2 Kyltorn som inte omfattas av en anmälningsplikt 

Enligt förslagets 38 b § ska kyltorn som är en del av en anmälnings- eller 

tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen undantas från 

anmälningsplikt. Det finns risk för att en del av dessa kyltorn varken ingått i 

prövningen eller omfattats av anmälan av den miljöfarliga verksamheten, och 

därmed faller utanför både anmälningsplikt och prövning. Hur många kyltorn detta 

skulle röra sig om är okänt. De flesta kyltorn omfattas dock av de krav som ställs 

till exempel avseende energianvändning eller användning av biocider och omfattas 
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därmed av det som beaktats av tillstånds- eller tillsynsmyndigheten. Vår 

bedömning är därför att de bör vara kända av tillsynsmyndigheten. 

9.2.3 Vem ska anmäla? 

I nuvarande reglering i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd framgår att det är fråga om den ”som driver eller arrangerar” som ska 

anmäla någon av de verksamheter som räknas upp i bestämmelsen. Det är alltså 

inte klart definierat vem som bör eller ska betraktas som ansvarig 

verksamhetsutövare.  

När det gäller kyltorn bör oftast ägaren eller förvaltaren av fastigheten där kyltornet 

är inrättat betraktas som ansvarig och därmed även ansvarig för att anmäla 

kyltornet. Se även kapitel 2.4. 

9.2.4 Övergångsbestämmelser 

Övergångsbestämmelsen bör ha minst sex månaders tidsfrist, gärna längre, för att 

verksamheterna ska ha en möjlighet att anpassa sig till de nya bestämmelserna och 

kommunerna tillräckligt med tid att informera om de nya kraven. Vilket datum det 

blir beror på när förordningen träder ikraft.  

9.2.5 Miljösanktionsavgiften 

Bestämmelserna som reglerar anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd är alla kopplade till en miljösanktionsavgift i 3 kap. 

förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Om bestämmelsen införs i den 

förordningen bör därför den lagtekniska konstruktionen följa samma systematik 

som övriga bestämmelser som reglerar miljösanktionsavgift. Följdändringar skulle 

därför behöva göras i förordningen om miljösanktionsavgifter. 

9.2.6 Miljösanktionsavgiftens storlek 

Av förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår att avgiftsnivåerna 

för utebliven anmälan ligger mellan 1000 och 10 000 kronor. Av resonemang i 

SOU 2017:63 framgår att när regeringen fastställer beloppen ska den väga in såväl 

överträdelsens allvar som betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen 

avser.39 Med överträdelsens allvar avses de objektiva omständigheterna, den tid 

som överträdelsen har pågått, överträdelsens omfattning, den typiska faran som 

överträdelsen medför samt känsligheten hos den omgivning som påverkas. Vidare 

anges att skyddet för människors liv och hälsa ska ges en tyngre vikt.  

En utebliven anmälan kan utgöra en risk för människors hälsa med anledning av att 

tillsynsmyndigheten inte får kännedom om kyltornet och därmed får sämre 

förutsättningar att följa upp verksamhetens egenkontroll. Miljösanktionsavgiften 

bör dock vara i samklang med de nivåer som anges för övriga bestämmelser som 

 

39 SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet, s. 368. 
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hanterar utebliven anmälan i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Vi 

föreslår därför att miljösanktionsavgiften bör ligga i spannet 3000–5000 kronor.  
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10. Kompletterande 
åtgärder 

Kapitlet beskriver de åtgärder som behöver vidtas utöver införandet av en 

anmälningsplikt för att ge en god måluppfyllelse. De består av informationsinsatser 

om anmälningsplikten, framtagande av tillsynsvägledningar och krav på 

rapportering av uppgifter om kyltorn via miljörapporterna.  

10.1.1 Information om anmälningsplikten 

Om anmälningsplikt införs behöver både tillsynsmyndigheter och berörda 

verksamhetsutövare informeras om de nya kraven. Folkhälsomyndigheten och 

Naturvårdsverket behöver ta fram information som tillsynsmyndigheten kan sprida 

till relevanta målgrupper.  

Verksamhetsutövarna kommer att behöva information, exempelvis om vilka 

verksamheter anmälningsplikten gäller, hur en anmälan går till och vilka nya krav 

på egenkontroll som gäller för deras verksamhet. Ett särskilt stort behov av 

informationsinsatser kommer att finnas den närmaste tiden efter att 

anmälningsplikten har trätt i kraft, eftersom inte alla kyltornsägare kommer att ha 

kännedom om att de omfattas av den nya lagstiftningen.  

Information om anmälningsplikten kan ske i flera olika kanaler, till exempel genom 

webbtexter, nyhetsbrev och deltagande i olika forum där tillsynsmyndigheterna 

deltar. Det kan också ske i form av tillsynsseminarier eller tillsynsprojekt. 

Det är också tänkbart att andra parter, såsom branschorganisationer kommer att 

kunna stå för en del av kunskapsspridningen om kyltorn och hur de ska skötas för 

att minimera risker. För att nå fastighetsägare och andra verksamhetsutövare kan 

informationen även spridas via de företag som installerar och underhåller kyltorn. 

10.1.2 Utökad tillsynsvägledning  

Kyltorn sorteras mest lämpligt in under begreppet hälsoskydd enligt miljöbalken 

men kan också finnas vid miljöfarliga verksamheter. Därför omfattas kyltorn av 

både Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets tillsynsvägledningsansvar. I 

dagsläget (maj 2022) lägger Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket knappt 

några resurser på tillsynsvägledning om legionella i kyltorn, och myndigheterna 

har inte heller tagit fram något tillsynsvägledningsmaterial, såsom vägledning eller 

allmänna råd.  

Om anmälningsplikt införs kommer det att leda till ett ökat fokus på tillsyn av 

kyltorn hos både kommuner och länsstyrelser. Det kommer alltså att finnas ett 

behov av att utveckla tillsynsvägledningen på området. Tillsynsseminarier och 

tillsynsprojekt kan bidra till en effektiv och enhetlig tillsyn, men också förbättra 

förutsättningarna för tillsynsmyndigheterna att sprida informationen vidare till 

verksamhetsutövarna.  
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Tillsynsvägledningen behöver innehålla information om egenkontroll, det vill säga 

hur kyltorn ska skötas och underhållas för att risken för människors hälsa ska 

minimeras. Tillsynsvägledningen kan också beröra provtagning och bedömning av 

analyser av legionellahalter. Det har efterfrågats vid samråd med kommunerna.40 

Se även kapitel 12. 

 

10.1.3 Registrering via den årliga miljörapporten 

Krav på rapportering av uppgifter om kyltorn via miljörapporterna föreslås för att 

kommunerna ska få samlade uppgifter om var alla kyltorn finns.41 I kapitel 11.1 

finns en beskrivning av hur uppgifterna kan utgöra underlag till ett fullständigt 

register över de kyltorn som är i drift. 

En miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt lämnar årligen en 

miljörapport. Mottagare av miljörapporten är den myndighet som har tillsynsansvar 

för verksamheten. Oftast är det kommunen, eftersom de har tagit över 

tillsynsansvaret för cirka 70 % att de tillståndspliktiga verksamheterna. I övriga fall 

är det länsstyrelsen eller försvarsinspektören för hälsa och miljö.  

Naturvårdsverket har, genom förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, bemyndigande att meddela föreskrifter om att en miljörapport ska 

innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i andra avseenden 

än vad som omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut, liksom av andra uppgifter 

som är relaterade till miljöbalkens tillämpningsområde och mål. Det finns 

möjlighet att införa ett krav på rapportering när det gäller förekomsten av kyltorn 

vid tillståndspliktiga verksamheter. I sin enklaste form kan kravet innebära att 

verksamhetsutövaren ska ange om det finns kyltorn eller inte vid verksamheten.  

Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2016:8, om miljörapport ses över årligen och 

kan revideras vid behov. Nuvarande rapporteringssystem, Svenska 

miljörapporteringsportalen, kommer att avvecklas och ersättas med ett nytt system. 

När detta ska ske är ännu inte klart, men kan påverka när det är lämpligt att införa 

ett rapporteringskrav.   

 

 

 

40 Möte Miljöförvaltningen Malmö stad, 2022. 

41 Naturvårdsverket. Miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken.  

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljorapportering/
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11. Register över kyltornen 
Ett register eller en förteckning över befintliga kyltorn underlättar för kommunerna 

och smittskyddsenheterna vid smittspårning av legionella och kan upprättas och 

utvecklas i samband med att en anmälningsplikt införs. Registret kan användas 

både vid en smittspårning och vid planering av tillsynen. Det är viktigt att 

uppgifterna kan delas mellan berörda aktörer. 

11.1 Registrets innehåll 
Ett register eller en förteckning behöver omfatta de kyltorn som anmäls genom 

krav i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kyltorn 

som är en del av anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. 

Tillsynsmyndigheterna ska, enligt 1 kap. 7 § i miljötillsynsförordningen, föra 

register över verksamheter som kräver återkommande tillsyn. Hur detta görs 

varierar mellan tillsynsmyndigheterna. De kommunala tillsynsmyndigheterna 

hanterar oftast detta i sina verksamhetssystem och bedömer själva vilka 

verksamheter som ska ingå. Sannolikt finns alla tillstånds- och anmälningspliktiga 

verksamheter registrerade som gäller såväl miljöfarliga verksamheter som 

hälsoskyddsverksamheter. I vilken omfattning övriga verksamheter registreras som 

ingår i kommunens tillsynsansvar varierar.  

Miljörapporter för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter lämnas årligen via 

Svenska miljörapporteringsportalen, SMP.42 Miljörapporterna skickas vidare från 

SMP till respektive länsstyrelse och den kommun som har tillsynsansvaret. 

Uppgifterna, som är möjliga att söka ut, hanteras därefter i respektive 

tillsynsmyndighets system. Som framgår av kapitel 10.1.3 skulle det vara möjligt 

att införa krav om inrapportering av uppgift om det finns kyltorn vid den 

tillståndspliktiga verksamheten.  

Ett visst utvecklingsarbete kan komma att krävas för att få in fullständiga uppgifter, 

till exempel kan kompletterande inventeringar behöva genomföras om det finns 

misstanke om att en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet har ett kyltorn som 

inte anmälts. I de fall länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över den tillståndspliktiga 

verksamheten bör de dela med sig av informationen till kommunerna om vid vilka 

verksamheter det finns kyltorn. Hur kyltorn går att söka fram i befintliga 

verksamhetssystem behöver också ses över. Nya funktioner som möjliggör detta 

kan behöva läggas till. 

Införande av anmälningsplikt enligt 38 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd, och ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 

tillsammans med ett visst utvecklingsarbete kan sammantaget ge information om 

var kyltornen är belägna. 

 

42 Naturvårdsverket. Miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken.  

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljorapportering/
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11.2 Ansvar för registret 
Om anmälningsplikt införs kommer uppgifter om kyltorn, deras lokalisering och 

berörda verksamhetsutövare att skickas direkt till den berörda kommunala 

tillsynsmyndigheten. Arbetsgruppen har övervägt behovet av ett nationellt eller 

regionalt register, men gör bedömningen att uppgifterna om kyltorn bör finns i den 

kommun som kyltornet registrerats i. Anledningen till det är att kommunerna har 

ansvar för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning i situationer där 

objekt misstänks bära på en allvarlig smittsam sjukdom. I de fall en kommun och 

en smittskyddsenhet utreder ett misstänkt legionellautbrott bör det också vara 

enkelt att vid behov kontakta angränsande kommuner för att få in ytterligare 

uppgifter. 

11.3 Dela uppgifterna 
Eftersom registren över kyltornen kommer att finnas hos respektive kommun är det 

viktigt att det finns förutsättningar för kommunala tillsynsmyndigheter, 

smittskyddsläkare, länsstyrelser med flera att dela informationen med varandra.     

I vissa situationer kan dessa handlingar omfattas av sekretess vid tillsyn av miljö- 

och hälsoskyddsnämnd enligt 30 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL. Sekretessen gäller inte i de kommunala nämndernas 

tillsynsverksamhet på miljö- och hälsoskyddsområdet om intresset av allmän 

kännedom om förhållanden som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i 

handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. 

Den möjliggör till exempel att uppgifter om skadliga utsläpp och andra störningar 

från miljöfarlig verksamhet kan offentliggöras.  

Uppgifter om kyltornets geografiska placering och kontaktuppgifter till ansvarig 

verksamhetsutövare omfattas således inte av sekretess enligt bestämmelse i 

30 kap. 27 § OSL. En bedömning enligt den bestämmelsen måste dock alltid göras. 

Överföring av uppgifter mellan olika tillsynsmyndigheter och exempelvis till 

smittskyddsläkare bör inte heller vara ett hinder.  
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12. Konsekvensutredning 
Nedan redogör vi för vilka konsekvenser förslaget om anmälningsplikt och de 

kompletterande åtgärderna innebär för berörda parter.  

Konsekvensutredningen har genomförts med ambitionen att övergripande redogöra 

för vilka aktörer som kommer att beröras av en anmälningsplikt och vad det 

innebär för dem. 

Eftersom kyltorn kan utgöra en risk för människors liv och hälsa anser vi att det är 

motiverat att införa en anmälningsplikt trots de konsekvenser det medför för 

berörda aktörer. 

12.1 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att ingen anmälningsplikt, annan reglering eller andra 

åtgärder vidtas. Detta skulle innebära fortsatta svårigheter för kommunernas 

smittspårning i samband med ett legionellautbrott. Vidare innebär det fortsatta 

utmaningar för de kommunala tillsynsmyndigheterna att bedriva tillsyn då de inte 

vet var det finns kyltorn. Det skulle också innebära en ökad risk för utbrott av 

legionella, då bristande drift och underhåll är faktorer som ökar sannolikheten för 

utbrott. 

12.2 Huvudförslaget 
Huvudförslaget innebär att en bestämmelse om anmälningsplikt för kyltorn införs i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) i enlighet med 

förslaget i kapitel 9.  

Förslaget bidrar till att uppnå Agenda 2030 och agendamålet om God hälsa och 

välbefinnande samt målet om Hållbara städer och samhällen. Det bidrar också till 

att uppnå det svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

12.3 Berörda parter 
De som främst berörs av förslaget är de juridiska eller fysiska personer som 

tillsynsmyndigheten bedömer utgör verksamhetsutövare, det vill säga det företag 

eller fastighetsägare som äger eller har rådighet över kyltornen.  

Service- och konsultföretag som arbetar med drift, provtagning och besiktning av 

andras kyltorn kan gynnas av förslaget på sikt, eftersom de kan antas få fler 

uppdrag om kraven på egenkontroll av kyltornen blir strängare. 

De myndigheter som framförallt berörs är kommunerna, framför allt den 

kommunala nämnd som utför tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Länsstyrelsen berörs i de fall där den är tillsynsmyndighet för miljöfarliga 

verksamheter med kyltorn, samt om försvarsinspektören för hälsa och miljö har 



NATURVÅRDSVERKET 

45 

tillsyn över verksamheten där kyltornet ska inrättas. Även de tillsynsvägledande 

myndigheterna Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten berörs och i viss mån 

smittskyddsläkarna. 

12.3.1 Effekter av anmälningsplikt för företag 

Anmälningsplikt innebär att det företag eller den fastighetsägare som är ansvarig 

verksamhetsutövare för ett kyltorn behöver göra en anmälan. En 

anmälningsblankett som innehåller de uppgifter som behövs för ärendet behöver 

fyllas i. Ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för bedömning av de 

anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan behöver 

också bifogas (46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  

Även om det inte är reglerat kan tillsynsmyndigheten exempelvis begära in 

riskbedömningar och uppgifter om vilka rutiner för egenkontroll som upprättats. 

En sådan begäran skulle kunna innebära att verksamhetsutövaren måste kontakta 

leverantörer för frågor om drift eller underhåll. Kostnader kan även uppstå om 

tillsynsmyndigheten begär in annan kompletterande information. 

En ytterligare kostnad som uppstår är anmälningsavgift samt tillsynsavgift till den 

kommunala tillsynsmyndigheten. Kommunfullmäktige i respektive kommun fattar 

beslut om avgifternas storlek. Avgift för handläggning av anmälan betalas i form 

av en fast avgift eller enligt en timtaxa som motsvarar den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden. Kommunernas genomsnittliga timtaxa är cirka 1000 kronor. 

Avgiften för tillsyn kan också tas ut antingen som en fast årlig avgift eller som en 

timtaxa.  

En annan effekt är att företag kan behöva upprätta egenkontrollprogram eller 

justera befintliga om anmälningsplikt införs. I nuvarande reglering omfattas kyltorn 

av miljöbalkstillsyn, men endast av de generella kraven på egenkontroll i 

miljöbalken 26 kap. 19 §. Men eftersom de inte är anmälningspliktiga gäller inte de 

mer detaljerade egenkontrollkraven i förordningen (1998:901) om 

verksamhetsutövares egenkontroll. Ett införande av anmälningsplikt skulle därför 

medföra ökade krav på egenkontroll för kyltorn. Utökad egenkontroll i 

verksamheten kan innebära ökade kostnader för företagen. 

En möjlig positiv effekt för de konsultföretag som är i kyltornsbranschen kan vara 

att de får fler uppdrag avseende skötsel och underhåll med anledning av ökad 

tillsyn. 

En anmälningsplikt i kombination med tydligare tillsynsvägledning kan leda till 

tydligare krav och en mer likvärdig tillsyn, vilket kan underlätta för verksamheter 

med kyltorn.43 

Arbetsgruppen har försökt få fram uppgifter om hur många företag som har 

kyltorn, och som skulle beröras av förslaget om anmälningsplikt. Det har dock inte 

varit möjligt att få fram några säkra uppgifter om detta, varken via 

branschorganisationer eller andra tillgängliga källor, såsom inventeringsrapporter 

 

43 Rapport från Stockholms stad, Kyltornstillsyn 2019, 2020. 
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etcetera. Det skulle i så fall innebära inventering och genomgång av tillstånd och 

andra beslut för att få fram mer säkra uppgifter, något som inte har rymts inom 

ramen för detta uppdrag. 

12.3.2 Särskild hänsyn till små företag 

I de fall mindre företag44 utgör ansvarig verksamhetsutövare kan anmälnings- och 

även registreringsplikt ge större påverkan. Det finns till exempel risk att små 

företag saknar anställda med tillräcklig kompetens inom detta område. De ökade 

kraven på både kunskap och förbättrad egenkontroll kan därför medföra att en 

anmälningsplikt för kyltorn innebär en större belastning för dessa 

verksamhetsutövare.  

Som framgår ovan har det inte gått att få fram hur många företag som skulle 

omfattas av anmälningsplikt, lika lite som hur många av dem som är små företag. 

12.3.3 Effekter för kommuner  

Effekten på kommunernas tillsynsverksamhet beror till stor del på hur många 

kyltorn det finns i respektive kommun. 

Kommunerna kommer att behöva ta fram rutiner för anmälningar om kyltorn, samt 

handlägga anmälningarna och vid behov be om kompletteringar från 

verksamhetsutövarna.  

Genom bättre kännedom om var kyltornen finns och mot bakgrund av att det i 

dagsläget finns indikationer på att vissa är misskötta, kommer anmälningsplikten 

leda till en större förväntan på kommunerna att utföra tillsyn av kyltornen. Detta 

gäller både tillsynen över kyltorn som är en del av anmälnings- eller 

tillståndspliktig miljöfarliga verksamheter, som de kyltorn som anmäls enligt ny 

bestämmelse i 38 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet. En mer exakt 

bedömning av i vilken utsträckning det behövs utökad tillsyn är svårt att avgöra 

utifrån tillgängligt underlag. Utökad tillsyn är dock något som kommunen kan 

finansiera genom tillsynsavgifter. Eftersom få kommuner bedriver tillsyn över 

kyltorn idag kan det dock krävas viss kompetenshöjning för tillsynspersonalen, 

vilket kan innebära kostnader i form av tid och resurser. 

Som komplement till anmälningsplikten kommer kommunerna att behöva ge riktad 

information om anmälningsplikt, eftersom inte alla kyltornsägare kan förväntas att 

ha kännedom om att de omfattas av den nya lagstiftningen.  

Ett visst utvecklingsarbete i samband med registerföring samt kompletterande 

inventeringsarbete kan behöva ske hos kommunerna. Se även kapitel 11.1. 

Tiden före och efter att en anmälningsplikt börjar gälla kan bli arbetsintensiv för 

kommunerna. Att handlägga anmälningar av kyltorn och förbereda och planera för 

tillsyn av kyltorn blir nya arbetsuppgifter. Efter att övergångsbestämmelserna har 

 

44 Det vill säga företag med 1–49 anställda. 
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löpt ut kommer sannolikt antalet ärenden gällande miljösanktionsavgifter att öka, 

vilket också kan ge en ökad belastning på kommunerna.  

12.3.4 Effekter för försvarsinspektören för hälsa och 
miljö 

I de fall kyltorn inrättas vid verksamheter inom Försvarsmakten, 

Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt berörs 

försvarsinspektören för hälsa och miljö på motsvarande sätt som kommunerna. 

12.3.5 Effekter för länsstyrelser 

Länsstyrelsen har ansvar för cirka 30 % av de tillståndspliktiga verksamheterna 

som finns i Sverige. Kommunerna behöver få vetskap om de kyltorn som finns 

inom dessa verksamheter för att kunna bedriva ett effektivt smittspårningsarbete. 

Det innebär att länsstyrelsen kan behöva lägga tid på samverkan med kommunerna 

för att dela uppgifter om kyltorn inom sådana verksamheter som ligger under 

länsstyrelsens tillsynsansvar. 

En ny bestämmelse om anmälningsplikt enligt 38 a § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet, bör innebära att länsstyrelserna även uppmärksammar frågan i 

samband med tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter. Vår bedömning är att 

handläggarna på länsstyrelserna i de flesta fall har kunskap om vilka verksamheter 

som har kyltorn och att tillsynen över dessa ingår i den ordinarie tillsynen.  

Även om kyltorn inom de tillståndspliktiga verksamheterna inte omfattas av den 

föreslagna anmälningsplikten, är det tänkbart att anmälningsplikten kommer att 

innebära att kyltorn uppmärksammas mer vid länsstyrelsernas tillsyn. Ett större 

fokus på tillsyn av kyltorn skulle kunna ställa högre krav på kompetens hos 

länsstyrelsens handläggare när det gäller legionellafrågor.  

12.3.6 Effekter för Folkhälsomyndigheten och 
Naturvårdsverket 

Om en anmälningsplikt införs kommer Folkhälsomyndigheten och 

Naturvårdsverket att behöva lägga betydligt större resurser på tillsynsvägledning 

och information om kyltorn och legionella än tidigare. Vid de tillsynsvägledande 

myndigheterna kommer man att behöva ta fram nya vägledningsmaterial och arbeta 

upp ny kunskap. 

Tillsynsvägledning för kyltorn behöver tas fram både för kommunernas tillsyn av 

de kyltorn som blir anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, men också för kommunernas och länsstyrelsernas 

tillsyn av de kyltorn som finns vid anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga 

verksamheter.  

Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket kommer att behöva samverka vid 

framtagande och kommunicering av den nya tillsynsvägledningen. 

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller miljöfarliga 

verksamheter. Kyltorn vid befintliga eller kommande anmälnings- och 
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tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska inte anmälas men det kan ändå 

finnas ett behov av både information och tillsynsvägledning riktad till handläggare 

av miljöfarliga verksamheter på länsstyrelser och kommuner.  

Folkhälsomyndigheten har ansvar för tillsynsvägledning när det gäller hälsoskydd 

och smittskydd enligt miljöbalken. Myndigheten ansvarar för tillsynsvägledning 

för samtliga verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utom för yrkesmässiga hygieniska 

verksamheter som ligger under Socialstyrelsens ansvar. En anmälningsplikt för 

kyltorn i 38 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, skulle 

innebära ett tillsynsvägledningsansvar för ytterligare en anmälningspliktig 

verksamhetstyp. Folkhälsomyndigheten bedömer att man i dagsläget inte har 

tillräckliga förutsättningar, bland annat i form av teknisk kompetens om kyltorn, 

dess konstruktioner och skötsel. Kompetensutveckling behövs därför på 

myndigheten för att kunna ge vägledning på området.  

En ny tillsynsvägledning behöver stå på vetenskaplig grund och utgå från beprövad 

erfarenhet. En del av arbetet blir därför att inhämta, sammanställa och värdera 

aktuell kunskap om legionella och kyltorn, och även att göra beskrivningar av 

risker med kyltorn och hur tillsyn av kyltorn bäst kan genomföras.  

Vidare behöver Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ta fram 

informationsmaterial som sedan kan vidareutvecklas hos tillsynsmyndigheterna 

och spridas till relevanta målgrupper.  

Arbetsinsatsen för myndigheterna bedöms vara störst i det initiala skedet, det vill 

säga tiden före och närmast efter det att de nya bestämmelserna trätt i kraft. På 

längre sikt kommer de tillsynsvägledande insatserna att ingå i det löpande arbetet 

för myndigheterna. 

Naturvårdsverket bedömer ändå sammantaget att detta arbete ryms inom 

myndighetens uppdrag och egna prioriteringar.  

Folkhälsomyndigheten uppskattar att det kommer att krävas en anslagsökning om 

3 miljoner kronor per år under de tre första åren. Därefter behövs en permanent 

anslagsökning om 1 miljon kronor per år för att löpande tillsynsvägledning på 

området.  

12.4 Berörs det kommunala självstyret? 
Konkret kan förslaget om anmälningsplikt bland annat innebära att kommunen kan 

behöva tillföra mer resurser och att anmälningspliktiga verksamheter ska 

prioriteras i tillsynen. Detta bör utgöra en relativt liten påverkan på det kommunala 

självstyret. 
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13. Förankring, 
genomförande och 
uppföljning  

13.1 Förankring  
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten är överens om det förslag som 

arbetats fram inom uppdraget. 

Referensgruppen instämmer i vårt förslag om att införa anmälningsplikt för 

kyltorn. Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har även tagit del av 

synpunkter från branschen. 

13.2 Framförhållning och genomförande 
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten betonar vikten av god 

framförhållning om förslaget ska genomföras. Myndigheterna behöver få vetskap 

om en kommande anmälningsplikt i god tid innan den införs för att hinna ta fram 

ny tillsynsvägledning och information till tillsynsmyndigheterna. Se kapitel 12.3.6.  

Även referensgruppen anser att det är viktigt med en god framförhållning om 

förslaget ska genomföras. Vägledningar med mera behöver finnas på plats och 

informationsinsatser genomföras innan anmälningsplikten börjar gälla. 

Kommunerna behöver också få tid att förbereda sig och hinna justera sina taxor för 

miljöbalkstillsynen.  

13.3 Uppföljning 
Naturvårdsverket lämnar årligen, i enlighet med 3 kap. 21 § miljötillsyns-

förordningen, en redovisning till regeringen av hur tillsynen kan utvecklas och 

förbättras. Om anmälningsplikt införs finns det möjlighet att till exempel följa upp 

hur många kyltorn som anmälts och vilka brister som konstaterats i samband med 

tillsyn av egenkontrollen avseende kyltorn. På detta sätt går det att få en 

uppfattning om vilken effekt den nya lagstiftningen har gett. En uppföljning 

genomförs lämpligen några år efter att en anmälningsplikt har införts. 
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12. Svar på motion om koldioxidbudget

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inger förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
En motion inkom till kommunfullmäktige den 31 september från Vänsterpartiet där det 
yrkas att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget.

Ärendets handlingar
Kartläggning koldioxidbudget
Motion från Vänsterpartiet om koldioxidbudget

Ärendebeskrivning

En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens 
gränser. Den visar hur mycket utsläpp som får göras för att kommunen ska kunna bidra till 
Parisavtalet målsättningar att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader. 
Ett flertal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram denna typ av beräkningar.

En koldioxidbudget är en budgetberäkning som på samma sätt som en ekonomisk budget 
beskriver hur mycket man har att spendera. När man vet den totala budgeten kan man 
också bestämma hur man vill fördela den. Om vi minskar utsläppen snabbt inom de 
närmaste åren finns ett större utrymme kvar längre fram. Och omvänt om åtgärder dröjer 
minskar utrymmet längre fram.

Uppsala universitet och Ramböll har på uppdrag av Länsstyrelsen beräknat en 
koldioxidbudget för Södermanlands län för perioden 2020–2040. Den visar att länet, för att 
leva upp till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp av koldioxid med 16 %. Den 
regionala budgeten omfattar de utsläpp som görs inom länets gränser (territoriella utsläpp) 
med tillägg för utsläpp från internationella transporter inklusive internationellt flyg. Utsläpp 
till följd av konsumtion av varor och tjänster eller ekonomisk aktivitet i länet
(konsumtionsbaserade utsläpp) har inte inkluderats.

Nyköpings kommun är den enda kommunen i länet som tagit fram en lokal 
koldioxidbudget. Den finns på hemsidan och visar inom vilka sektorer utsläppen behöver 
minska. Totalt behöver Nyköping (alla verksamheter och transporter mm inom 
kommungränserna i Nyköpings kommun) minska sina utsläpp med 12 % per år.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05 08:14:51
Vår beteckning

ALLM.2022.36

Förvaltningens bedömning
En koldioxidbudget visar inom vilka sektorer som kommunen kan inrikta mål och aktiviteter 
för att minska utsläppen. Likaså visar den skillnaden mellan länets koldioxidbudget och 
Nyköpings kommuns koldioxidbudget att det finns skillnader lokalt hur olika kommuner 
kan behöva prioritera insatser.

En kartläggning som genomfördes 2020 i en kandidatuppsats från Lunds universitet visar 
att 25 kommuner har gjort en lokal koldioxidbudget och att den används på väldigt olika 
sätt. Främst med pedagogiskt och kommunikativt värde men i vissa fall som 
kunskapsunderlag.

För Katrineholms kommuns del kan en koldioxidbudget bidra till bägge dessa värden.

Katrineholms kommun har fått en uppskattad kostnad på 100 000 kr för framtagande av 
koldioxidbudget samt 50 000 kr per år för uppdatering.

Linda Aldebert
Miljöstrateg/Kommunekolog

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Akten



Motion till Katrineholms kommunfullmäktige - Koldioxidbudget 

EU har beslutat att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå 

Parisavtalets mål. I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som 

binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska 

hållas långt under 2 grader och vi ska arbeta för att den ska stanna vid 1,5 grader. 

För att få en överblick över vad enskilda kommuner måste åstadkomma behöver 

Parisavtalets mål brytas ner till kommunal nivå. Det kan man göra genom en 

koldioxidbudget. Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi som 

kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet. Koldioxidbudgeten beräknas 

bland annat utifrån de totala utsläpp kommunen har idag, både från kommunal och annan 

verksamhet, och hur mycket kommunen ska minska sina utsläpp för att kunna bidra till 

Parisavtalet målsättningar att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader. 

Hittills har ett 50-tal kommuner i landet upprättat en koldioxidbudget och lika många håller 

på och inrättar en. Flera kommuner, bland annat Nyköpings kommun, har tagit hjälp av 

Klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet, för att räkna ut sin koldioxidbudget. 

Forskare, klimatorganisationer och miljöorganisationerna, även lokalt i Katrineholm, har 

länge föreslagit koldioxidbudgetar på kommunal nivå. Vänsterpartiet delar den 

uppfattningen. Katrineholms kommun behöver nu ta fram en koldioxidbudget för att kunna 

aktivt bidra till att uppfylla Parisavtalets mål.  

Vi yrkar att: 

Kommunfullmäktige beslutar att snarast låta utarbeta en koldioxidbudget för 

Katrineholms Kommun.  

Tony Rosendahl (V) Anita Johanson (V) Thomas Selig (V) 

Katrineholm 6/9 - 2021 
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13.Meddelande

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

Ärendets handlingar
Meddelanden 2022-10-19

Rasmus Berglöv
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Akten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se
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Vår handläggare Er beteckning

Rasmus Berglöv

Meddelanden

Mark- och miljööverdomstolen

SAKEN Föreläggande att följa tillstånd för miljöfarlig verksamhet på 
fastigheterna  XXXXX m.fl. och XXXXX m.fl. I Katrineholms kommun.

BESLUT Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

Mark- och miljödomstolen

SAKEN Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av befintlig och utökad

reservkraftsanläggning med en total installerad tillförd effekt om upp

till 660 MW på fastigheten Sothönan 21, område 1 och 2, i

Katrineholms kommun.

BESLUT Mark- och miljödomstolen ger Amazon Data Services Sweden AB

tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken att på fastigheten Sothönan 21,

område 1 och 2, Katrineholms kommun, Södermanlands län, uppföra

och driva befintlig och utökad reservkraftsanläggning med en total

(sammanlagd) installerad tillförd effekt om upp till 660 MW.

Länsstyrelsen

SAKEN Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken, klagomål på 
trafikbuller; XXXXX, Katrineholms kommun.

BESLUT Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet.

SAKEN Överklagande av kommuns beslut om avskrivning av tillsynsärende; 
fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun.

BESLUT Länsstyrelsen avslår överklagandet.

SAKEN Anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om dispens från 
reservatsföreskrifterna och strandskydd för igenläggning av dike i 
Nyckelmossen inom Stora Fjällsjön naturreservat på fastighet  
XXXXX i Katrineholms kommun.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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BESLUT Länsstyrelsen medger dispens från reservatsföreskrifternas förbud

mot att uppföra en anläggning och från förbudet att schakta och

dämma, därmed möjliggörs anläggandet av våtmarken vid

Nyckelmossen inom naturreservatet Stora Fjällsjön.

SAKEN Ansökan om ändring av villkor i tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

BESLUT Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar

med stöd av 24 kap. 13 § miljöbalken villkor 15, i tillstånd den 14 april

2011, för SKF Mekan AB (bolaget), org.nr. 556210-0155, så att

lydelsen blir följande. Stängning av de två centrala

ventilationsaggregaten på västra fabriken ska vara genomförd senast

den 31 augusti 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAKEN Detaljplan för fastigheten Bie 3:3 m.fl., Katrineholms kommun

BESLUT Förslaget har vunnit laga kraft 2022-09-14.
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