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INFORMATION

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN INFO.2019.1

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe Bygg- och miljönämnden
Administratör, 0150-577 00 Katrineholms kommun

1. Information till Bygg- och miljönämnden

· Information om nya riktlinjer för provtagning av oljeavskiljare.

· Tertialrapport 2019

________________



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-09 INFO.2019.2

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe Bygg- och miljönämnden
Administratör, 0150-577 00 Katrineholms kommun

2. Redovisning av delegationsbeslut 2019

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 2019-04-04 - 2019-05-07
med stöd av gällande delegation.

Ärendets handlingar

Tjänsteutlåtande
Delegationsbeslut 2019-04-04 - 2019-05-07

Sändlista:
Akten

________________



0
5

10
15
20
25
30
35

16 
11 

18 

35 

1 2 2 1 

An
ta

l 

Bygglov med
KA*

Bygglov med
startbesked Startbesked Slutbesked Strandskydds

dispens
Interimistiskt

beslut Avskrivning Tillsyn

Antal delegationsbeslut 16 11 18 35 1 2 2 1

Byggärenden 

KA* = Kontrollansvarig 



0
2
4
6
8

10
12
14
16

3 

10 

0 

16 

12 

8 

14 

2 

An
ta

l 

Livsmedel Renhållning ATL* Avlopp Hälsoskydd Miljöskydd Beslut om
avgift Natur

Antal delegationsbeslut 3 10 0 16 12 8 14 2

Miljöärenden 

ATL* = Alkohol, tobak, läkemedel 



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-08 PLAN.2019.1

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Sara Eresund Bygg- och miljönämnden
Planarkitekt, 0150-488109 Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2019, Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående
planer, daterad 22 maj 2019.

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Sändlista:
Akten
________________



Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2019-05-22

Foto: Hanna Maxstad



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

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

● Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram

● Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner

● Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

● Planhandläggare

● Kartor
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2015.10

K JF
Konsult

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

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2019
2

2019
2

Försening på grund av att geoteknisk 
underlag behöver ordnas som 
underlag inför antagande av planen

PLAN
2016.13

K DL Duvestrand
Nya flerbostadshus/tomter
140 nya bostäder

2 nov
2016

2019
3

2020
1

2020
3

2020
3

PLAN
2017.3

E SE
Konsult

Abborren
Nytt flerbostadshus
100 nya lägenheter

12 april
2017

2018
1

2018
2

2019
3

2019
3

Inväntat byggnationen av ny 
brandstation samt inväntat resultat 
av miljöundersökningar. Ytterligare 
utredningar gällande 
föroreningssituationen pågår. 

PLAN
2017.5

E MJ Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

2019
3

2019
4

2020
1

2020
1

Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning har tagits 
fram. 

PLAN 
2017.6

E JF
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017 
4

2019
2

2019
3

2019
3

Framskjuten granskning tills 
sommaren 2019 på grund av att det 
behöver genomföras ytterligare 
miljötekniska markundersökningar 
och kostnadskalkyler för ev. sanering 
innan planförslaget kan skickas på 
granskning

PLAN
2018.7

K JF Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2019
4

2020
1

2020
2

Försenad då utredningar som ska 
ligga till grund för ett upprättat 
samrådsförslag beräknas vara 
färdiga som tidigast juni 2019

Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

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

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2016.9

K EL Järven
Ny högstadieskola

15 juni
2016

2018
2

2019
2

2019
3

2019
3

Inkomna synpunkter från 
länsstyrelsen gjorde att en fördjupad 
markundersökning och illustration av 
skolan togs fram. Dialog pågår med 
lst.

PLAN
2016.14

K EL Gersnäs 3:8, skola på norr
Ny grundskola

2 nov
2016

2019
2

2019
3

2019
4

2019
4

Inväntat underlag från KFAB
Diskussion pågår mellan KFAB och 
BIF angående utformning av skolan.
Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Ny placering därav omtag.

PLAN 
2018.2

K MJ Lövåsen – Uppsala, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm

7 feb 
2018

2019
4

2020
2

2020
3

2020
4

Omfattande utredningar kommer 
behövas.

PLAN
2018.3

E DL Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

2019
3

2019
4

2020
1

2020
1

Inväntat att fastighetsägaren skulle 
anlitat plankonsult. Utredningar ska 
tas fram, samråd med Trafikverket.

PLAN
2018.4

K MJ Strängstorp
30 nya tomter

16 maj 
2018

2019
3

2020
1

2020
2

2020
3

Geoteknik har tagits fram och 
arkeologisk utredning göras.

PLAN
2018.5

K DL Bäverstigen, Sjöholm  2:31
Nya kedjehus

12 juni
2018

2018
3

2019
2

2019
3

2019
3

Naturinventering klar. Inväntar 
lösning för dagvatten. Förorening 
sjön, utredning kring bryggor krävs

PLAN
2015.5

E EL
Konsult

Vitsippan
Flerbostadshus
50 lgh

23 sep
2015

2018
2

2018
4

2019
2

2019
3

Ska kompletteras med utförligare 
solstudie.

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2018.9

K MJ Backa förskola
Utbyggnad förskola

7 nov
2018

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB

PLAN
2018.10

K MJ Förskola vattentornet
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB

PLAN
2018.12

K DL Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB
Ej prioriterad – lägg på vilande

PLAN
2018.11

E SE
Konsult

Lövkojan 10 etapp 1
Ombyggnad till bostäder

7 nov
2018

2019
2

2019
3

2019
4

2019
4

PLAN
2019.3

K DL Lövåsen Heden
Nytt handelsområde

17 april
2019

2019
3

2019
4

2020
1

2020
2

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2017.1

E JF Granhammar 3:19 (Floda)
Möjliggöra för 
lägerverksamhet mm

1 feb
2017

2017
4

2019
1

2019
2

2019
2

Kulturmiljöutredning framtagen. 
Länsstyrelsen har haft synpunkter 
under granskningen gällande 
kulturmiljön och behöver utredas 
vidare. 

PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Möjliggöra för bostäder på 
fastigheten 

6 mars
2019

2020
1

2020
3

2020
4

2021
1

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
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
2013.8

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

10 dec 
2013

Inväntar planritningar från exploatör 
som underlag till bullerutredning.

PLAN
2017.7

E JF
Konsult

Rådmannen 4
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

Exploatören har ännu inte anlitat en 
konsult för att ta fram en detaljplan.
KIAB har inte skrivit på planavtal.

Detaljplaner som är vilande



Ärende 
nr

Kost
nad

Handlä
ggare

Ärende Status

PLAN
2016.4

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

Färdig

PLAN 
2016.5

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

Färdig

PLAN
2015.3

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

Antagen i KF 2018‐12‐17

PLAN
2018.6

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

Återrapporterad och därmed 
avslutad i KS 2018‐12‐19

PLAN
2017.4

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

7

Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram



Pågående 
detaljplaner



Pågående 
detaljplaner



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
EL Ellen Liljencrantz
JF Jonatan Faijerson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-09 PLAN.2017.1

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Jonatan Faijersson Bygg- och miljönämnden
Planarkitekt, 0150-571 89 Katrineholms kommun

4. Detaljplan för fastigheterna Granhammar 3:18
och 3:19 samt del av 2:1, Floda, Katrineholms kommun

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att
· Godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat 9 maj 2019

· Anta detaljplan för Granhammar 3:18 och 3:19, samt del av 2:1, Floda

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att synpunkter som kommit in har
blivit tillgodosedda eller bemöts i de fall de inte blivit tillgodosedda.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av synpunkterna redovisas i
granskningsutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och
myndigheter under tidsperioden 21 december 2017 till 25 januari 2018.
Planförslaget var utställt på granskning 21 februari till 14 mars 2019.
Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln och på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Handlingarna har även funnits tillgängliga på
kommunens hemsida.

Totalt inkom 11 yttranden, varav 5 utan erinran under granskningen. Samtliga
yttranden, förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen
efter granskning och de synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i
granskningsutlåtandet, daterat 9 maj 2019.

Bakgrund
Planförslaget har tagits fram därför att ägarna till fastigheterna inom
planområdet vill att fler användningar ska vara tillåtna för sina fastigheter än
vad som är möjligt enligt den gällande detaljplanen.

Beslutsunderlag:
Plankarta A4 Antagande
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning Antagande

Beslutsmottagare:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Katrineholms fastighets AB
Syriska ortodoxa ungdomsförbundet
Akten



ANTAGANDEHANDLING 1 (6) 
Vår beteckning 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLAN.2017.1 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Tillhörande 

Detaljplan för fastigheterna Granhammar 3:18 och 3:19 
samt del av 2:1, Floda, Katrineholms kommun
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-05-09 

_______________________________________________________________________________ 

Granskningens upplägg 
Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 21 februari till 14 mars 2019. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset 
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på kommunens hemsida. 

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren 21 februari 2019. 

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 2019-02-21 
2 Trafikverket 2019-02-28 
3 Västra Sörmlands räddningstjänst 2019-02-20 
4 Service- och teknikförvaltningen 2019-03-14 
5 Sörmlands museum 2019-03-14 

Yttranden med synpunkter 

6 Tekniska verken 2019-02-21 
Planerad bebyggelse kan försörjas med el från befintligt elnät. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Information om möjligheten att försörja planerad bebyggelse med el genom befintligt elnät 
läggs in i planbeskrivningen. 
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7 Skanova      2019-03-05 
Utveckling inom området ska så långt det är möjligt ske så att Skanova inte behöver flytta på 
sina ledningar. Om ledningsflytt blir nödvändigt ska den part som inleder ledningsflytten 
betala för den. Önskemål om att informationen om hänsyn och kostnadsansvar läggs in i 
planbeskrivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Marken som Skanovas ledningar finns inom skyddas till stor del redan genom u-områden i 
planförslaget. Ansvar för kostnader vid flytt av ledningar inom planområdet förtydligas i 
planbeskrivningen. 

8 Sörmland Vatten och Avfall AB    2019-03-07 
Det område som det både är u- och g-områden inom är det svårt att utläsa bredden för. Är 
samtliga u-områden inom planområdet minst 6 meter breda? Det saknas två u-områden, lägen 
för dessa är markerade på en karta bifogad till Sörmland vattens yttrande. Om området i den 
södra delen av planområdet ska styckas av och säljas som bostadstomter behöver VA-serviser 
ordnas i anslutning till de nya fastigheterna och ledningarna fram till serviserna skyddas med 
u-områden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Samtliga u-områden inom planområdet är 6 meter breda. Inom det område där det både är u- 
och g-område är det ännu bredare områden för ledningar. De u-områden som saknas läggs till 
i plankartan. 

9 Lantmäteriet     2019-03-13 
Under rubriken Gator och trafik kan det förtydligas att en gemensamhetsanläggning kan 
bildas inom kvartersmarken, vilken kommer skötas av en samfällighetsförening.  

Lantmäteriet framför att planbeskrivningen anger att fastighetsägare ska initiera samt bekosta 
eventuella ledningsförrättningar. De påpekar att det är ledningsägarna som ansvarar för att         
skicka in en ansökan om en ledningsrätt och att det i normalfallet är ledningsägaren som 
betalar för förrättningskostnaderna. 

Påpekar att det inte står i planbeskrivningen om kommunen kommer att ingå i något 
exploateringsavtal och att det ska anges redan i samrådsskedet om ett sådant ska upprättas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Ett förtydligande om gemensamhetsanläggningen görs under rubriken "Gator och trafik". 

Informationen om ledningarna på privata fastigheter formuleras om så att det framgår att 
vissa fastigheter kommer korsas av u-områden för underjordiska ledningar. Beskrivningen av 
kostnader tas bort. 

Information om att kommunen inte kommer ingå i exploateringsavtal läggs till i 
planbeskrivningen. 

10 Länsstyrelsen 2019-03-13 
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Framför synpunkter med hänsyn till riksintresset för kulturmiljö som enligt skrivelse behöver 
tillgodoses för att Länsstyrelsen inte ska överpröva beslut om att anta planen. De saker som 
Länsstyrelsen framfört är följande: 

• Värdefull bebyggelse, exempelvis skolbyggnader från 1950-talet behöver få varsamhets och/
eller skyddsbestämmelser. 

• Materialval och färgsättning för tak och fasad samt utformning av taksprång behöver regleras
med utformningsbestämmelser. 

• Utökad lovplikt för trädäck och komplementbyggnader bör anges genom en administrativ
bestämmelse. 

• Den administrativa bestämmelsen a1 bör preciseras så att det framgår av den att täta bryn
mellan kyrkogården och ny bebyggelse bevaras. Bestämmelsen a1 bör även skydda skolans 
gröna, öppna gårdsrum och grönska i anslutning skolgården. 

• Det är önskvärt att skolan i framtiden även används som skola med hänsyn till kulturmiljön.
Om skolan ändå ska byggas om är det viktigt att byggnadens karaktär bevaras. De aspekter 
som är viktiga att bevara är förhållandet mellan högdelen och de låga längorna, de flacka 
sadeltaken och de putsade fasaderna i brutet vitt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbestämmelserna anpassas ytterligare med hänsyn till identifierade kulturvärden genom 
följande regleringar: 
• Fasadmaterial för skolbyggnaden tillåts numera enbart i form av ljus puts (q1).
• För nya byggrätter regleras fasaderna så att de enbart får vara av träpaneler färgade

med slam- eller jordpigmentfärger (k2).
• Takmaterialet inom hela planområdet regleras till att enbart få vara tegelpannor (k1).
• Den del av byggrätten som innehåller högdelen samt en del av skolbyggnaden med två

våningar regleras till att tillåta en högre nockhöjd än den delen av byggrätten där
skolbyggnaderna enbart har en våning (10,5 och 9 meter).

I övrigt görs inte några fler regleringar i plankartan med hänsyn till kulturmiljön inför beslut 
om antagande. Reglering av taksprång görs inte därför att det ställer långtgående krav på 
utformningen av enskilda byggnader. Plankartan reglerar redan att taken ska vara sadeltak 
med liten lutning. Utökad lovplikt gäller inte för trädäck och komplementbyggnader i 
planförslaget. Det hade inneburit långtgående begränsningar för den enskilde 
fastighetsägaren att utveckla sin fastighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
skolbyggnaderna inte har tillräckligt höga arkitektoniska värden och stark koppling till 
riksintresset för att få skydd och varsamhetsbestämmelser som reglerar i större omfattning än 
de bestämmelser som finns inför beslut om att anta detaljplanen. Skolans öppna gårdsrum 
skyddas delvis genom att det till stor del är prickmark i plankartan. Regleringar om 
vegetation läggs inte till för denna del av planområdet. Detta planförslag är en förbättring 
jämfört med den gällande planen från 2010. Den gällande planen begränsar inte bebyggelsen 
alls med hänsyn till kulturmiljön trots att den tillåter fler användningar än dess föregångare.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att nuvarande formulering för bestämmelsen a1 är 
tillräcklig. Nuvarande formulering är tillräcklig eftersom planbeskrivningen ger vägledning 
för hur en ansökan om marklov för att avverka träd ska hanteras med hänsyn till kulturmiljön. 
Det hade varit mycket svårt att reglera brynvegetationen i samband med kommunens 
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handläggning av ett bygglovsärende. Planbeskrivningen har förtydligats om att det är viktigt 
att även kyrkogården avskärmas från ny bebyggelse vid hantering av marklov för avverkning 
av träd. Det finns inte något intresse att bedriva skolverksamhet inom planområdet i 
dagsläget. Kommunen avslutade skolverksamheten för några år sedan och privata initiativ 
försökte därefter driva friskola. Friskolan var även den tvungen att lägga ned verksamheten 
efter ett par år då elevunderlaget inte räckte för att få verksamheten att fungera. 

11 Prästlönetillgångar i Strängnäs stift   2019-03-15 
Prästlönetillgångar äger fastigheten Granhammar 2:1 och vill att det noteras i planförslaget 
att gården inom den fastigheten bedrivits i generationer och därför är en del av kulturmiljön i 
Floda. Gården bedriver djurhållning samt spannmålsodling. Prästlönetillgångar önskar även 
att kommunen lägger till information om att gårdens verksamheter kan bullra, lukta och det 
förekomma tunga transporter under vissa tider på året och i samband med vissa 
arbetsmoment. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Den jordbruksverksamhet som beskrivs i Prästlönetillgångars yttrande utövas inom en del av 
fastigheten Granhammar 2:1 som är utanför planområdet, på andra sidan av väg 677. 
Avsnittet om kulturmiljö i planbeskrivningen kompletteras med information om att gårdens 
verksamhet funnits länge på platsen och därför är viktig för kulturmiljön i Floda. Uppgifter 
om buller och lukter från verksamheten läggs till i planbeskrivningen. 
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning 
Länsstyrelsens synpunkter angående planens hänsynstagande till riksintresset för kulturmiljön har 
delvis beaktats. Det kvarstår dock några punkter som kommunen helt eller delvis valt att inte lösa 
på det sätt som Länsstyrelsen föreskrivit: 

• Värdefull bebyggelse, exempelvis skolbyggnader från 1950-talet behöver få varsamhets och/
eller skyddsbestämmelser (tillgodoses delvis). 

• Utformning för taksprång regleras med utformningsbestämmelser (tillgodoses inte).
• Utökad lovplikt för trädäck och komplementbyggnader genom en administrativ bestämmelse

(tillgodoses inte). 
• Att den administrativa bestämmelsen a1 preciseras så att täta bryn mellan kyrkogården och ny

bebyggelse bevaras (tillgodoses inte). 
• Bestämmelsen a1 skyddar även skolans gröna, öppna gårdsrum och grönska i anslutning

skolgården (tillgodoses delvis). 
• Att skolbyggnaderna även i framtiden även används som skola (tillgodoses inte, men planen

möjliggör fortfarande för skolverksamhet). 
• Förhållandet mellan högdelen och de låga längorna bevaras om skolbyggnaderna byggs om

(tillgodoses delvis). 

Ändringar i förslaget 
Ändringar av planförslaget är i enlighet med de punkter som står i punktlistan nedan. I övrigt har 
planförslaget ändrats redaktionellt sedan granskningen. 

Planbeskrivning 
• Ansvar för kostnader vid flytt av ledningar inom planområdet förtydligas.
• Ett förtydligande om gemensamhetsanläggningen görs under rubriken "Gator och trafik".
• Information om att kommunen inte kommer ingå i exploateringsavtal läggs till.
• Avsnittet om kulturmiljö kompletteras med information om att gårdens verksamhet funnits

länge på platsen och därför är viktig för kulturmiljön i Floda.
• Beskrivningar om buller och lukter från lantbruksverksamheten läggs till i

planbeskrivningen.

Plankarta 
• De två u-områden som saknas enligt Sörmland vattens yttrande läggs till.
• Fasadmaterial för skolbyggnaden tillåts numera enbart i form av ljus puts.
• För nya byggrätter regleras fasaderna så att de enbart får vara av träpaneler färgade med

slam- eller jordpigmentfärger.
• Takmaterialet inom hela planområdet (förutom för den gamla förskolebyggnaden) regleras

till att enbart få vara tegelpannor.
• Den del av byggrätten som innehåller högdelen samt en del av skolbyggnaden med två

våningar regleras till att tillåta en högre höjd än den delen av byggrätten där
skolbyggnaderna enbart har en våning.
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HANDLINGAR 
Planhandlingar 
Plankarta med planbestämmelser  
Planbeskrivning (detta dokument) 
Kulturmiljöutredning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att området ska kunna utveckas till ett centrum 
i Floda. Detta genom att tillåta bostäder, samlingslokaler och centrumverksamhet. Vidare syftar 
detaljplanen till att möjliggöra för att området även i framtiden ska kunna används för 
skoländamål. 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet omfattar cirka 4,6 hektar och ligger i samhället Floda som finns ungefär 1 mil 
nordost om Katrineholms tätort. Planområdet är lokaliserat nära Floda kyrka. Planområdet har 
sedan samrådet utökats till att inrymma hela fastigheten Granhammar 3:18 samt en del av 
fastigheten Granhammar 2:1. Dessa områden har tagits med för att göra det enklare att avgöra 
vilken mark detaljplanen reglerar samt göra det möjligt för framtida boende här eller besökare till 
planområdet ska kunna nå hit via allmänna gator. 

Planområdesgräns, fastighetsgränser, fastighetsnummer. De pilformade bubblorna med nummer i visar 
var bilderna på sidorna 4 och 5 är tagna. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade 1 februari 2017 att ge Samhällbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detta planförslag, i syfte att möjliggöra för flexibel användning av området. 

Översiktsplan 
Planen omfattas av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del landsbygd, antagen 19 
december 2016. Planens syfte stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer om att 
besöksnäringen är en viktig del i näringslivet och ska fortsätta utvecklas i kommunen samt 
förutsättningar för ökat företagande och sysselsättning på landsbygden ska skapas. 

Detaljplan 
Den förra detaljplanen, antagen 2010, anger användningarna: skola, idrott, kontor, parkering och 
cateringverksamhet inom planområdet. 

Riksintresse 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, D 26 Floda socken. Planförslagets 
påverkan på riksintresset, kulturmiljön och stadsbilden beskrivs närmare under avsnittet 
”Förutsättningar och förändringar”. 

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 att göras. Denna bedömning grundas på att 
några negativa konsekvenser på miljön inte kunnat påvisas. Behovsbedömningen har varit sänd 
för samråd med Länsstyrelsen som inte delar kommunens uppfattning gällande planförlagets 
möjliga påverkan på riksintresset för kulturmiljö. 

Länsstyrelsen framförde inför det fortsatta planarbetet att riksintresset som planområdet finns 
inom ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada det. Till riksintressets uttryck hör Floda 
nygotiska sockenkyrka med bevarade medeltida delar samt ett välbevarat sockencentrum. För att 
tillvarata och möjliggöra skyddande av de värden som riksintresset avser har kommunen låtit ta 
fram en kulturmiljöutredning. Kommunen har gjort avvägningar för planförslagets utformning 
med utgångspunkt i det som utredningen kommit fram till. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Befintlig bebyggelse 
De bebyggelsetyper och byggnader som syns på bilderna nedan finns markerade på kartan i det 
föregående avsnittet. Bebyggelsen inom planområdet består av skolbyggnader från slutet av 
1950- samt en förskolebyggnad från 1980-talet. Skolan och förskolan byggdes om till tillfälliga 
anläggningsboenden år 2016. Den före detta förskolan används fortfarande som tillfälligt boende 
och idrottssalen används ibland av föreningar i området. Skolans fastighet har bytt ägare och 
används idag som kursgård för Syriska ortodoxa ungdomsförbundet. 

Områdena närmast planområdet har en brokig karaktär. Öster samt norr om planområdet finns 
villor och ett flerfamiljshus.  

Vy 1: Skolbyggnader från 1950-talet 

Vy 2: Villabebyggelse från 1980-tal Vy 3: Flerfamiljshus från 1940-tal som från 
början var ålderdomshem 
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Söder och väster om planområdet finns Floda kyrka, till kyrkan tillhörande byggnader och en 
begravningsplats samt minneslund. Kyrkan och dess närmast angrändande byggnader fick sin 
nuvarande form under 1800-talet. Kyrkan har emellertid funnits på platsen sedan 1400-talet. 
Floda kyrka är uppförd i så kallad nygotisk stil och det spetsiga kyrktornet utgör ett 
framträdandet landmärke i landskapet. Kyrkoområdet har vuxit fram etappvis utifrån hur kyrkans 
roll i samhället förändrats. Byggnadernas placeringar och utformning ger en inblick i hur det varit 
att leva i Floda för länge sedan. Kulturmiljöutredningen som tagits fram beskriver kyrkoområdet i 
mer detalj. 

Vy 5: Sockencentrumet och Floda kyrka 

Vy 4: Floda kyrka 
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Ny bebyggelse 
Planförslaget syftar till att tillåta fler slags markanvändning än vad den gällande detaljplanen 
anger för området. Utökningen av de tillåtna användningarna sker för att möjliggöra en mer 
mångsidig användning av fastigheterna. 

Tillåten markanvändning inom planområdet 
Detaljplanen tillåter att mark inom fastigheten Granhammar 3:18 inrymmer bostäder, skola, 
centrumverksamhet, idrottsplats, tekniska anläggningar och parkering. Inom Granhammar 3:19 
tillåter detaljplanen bostäder, centrumverksamhet och skola (BCS). Verksamheter som kan 
innefattas under användningen ”centrumverksamhet” är exempelvis detaljhandel, 
samlingslokaler, restauranger, hantverksverksamhet med mera. I praktiken innebär denna 
detaljplan, till skillnad mot den förra detaljplanen, att det är möjlig att bygga bostäder och lokaler 
för centrumverksamhet inom stora delar av planområdet.  

Parkering kan anordnas i den södra delen av planområdet, inom Granhammar 3:18. Parkeringen 
tillåts delvis på mark som är ordnad som parkering idag men även mark som idag är gräsmatta tas 
i anspråk. Den ökade parkeringsytan har ordnats för att inrymma ett ökat antal besökande 
och/eller boende i området. 

För den grusade fotbollsplanen gäller användningen ”idrottsplats”. 

Den delen av planområdet som regleras att få användningen GATA har utformats så att den 
ansluter till gatumark i den angränsande detaljplanen från 2010 som kallas 0483-P10/4.  

Fastighetsägarna önskar använda marken på sätt som inte den nu gällande detaljplanen tillåter. 
Fastighetsägarna vill göra det möjligt att bostäder inom sina fastigheter. Användningen 
”bostäder” gör det möjligt att bygga nya bostäder, permanenta tillfällgiga bygglov för 
anläggningsboende, att övernatta i skolbyggnaden och bedriva klosterverksamhet. 
Klosterverksamhet är möjligt inom användningsbestämmelserna ”bostäder” och 
”centrumverksamhet”. Vidare önskar skolfastighetsens ägare att det ska vara möjligt att ordna ett 
café för besökande och människor som bor i området. Planförslaget tillåter café genom 
användningen ”centrumverksamhet”. För att även i framtiden bedriva skola inom planområdet 
medger även planförslaget användningen ”skola”. 

Bebyggelse som föreslås är utanför kyrkomiljön genom att vara i och på andra sidan av en sänka i 
förhållande till den. Detaljplanen både bekräftar befintliga byggnader samt möjliggör för 
utbyggnationer och nya byggnader inom planområdet. Bilden nedan illustrerar hur ny- och 
tillbyggnader kan ske inom ramen för vad som tillåts genom detaljplanen. 
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Höjder och omfattning för ny bebyggelse 
Omfattningen för tillkommande bebyggelse regleras inom planområdet, utöver höjdregleringar, 
genom prickmark och bestämmelser om högsta tillåtna utnyttjandegrad. Plankartan reglerar även 
så att källarvåningar inte får ordnas för en av byggrätterna inom planområdet på grund dess låga 
läge i terrängen och att det därför finns en risk för översvämning av källare. Regleringar om 
fasad- och takmaterial i plankartan beskrivs i avsnittet Anpassningar i planförslaget på grund av 
kulturmiljövärden. 

Prickmark 
Mark som, av olika anledningar, inte är lämplig att förse med byggnader är reglerad som 
prickmark. Inom planområdet har mark försetts med prickmark för att säkerställa en byggnadsfri 
zon på 4,5 meter från fastighetsgränser och att friytor för barns rörelse inte förses med byggnader. 
Vissa delar av planområdet har försetts med prickmark för säkerställandet att marken ovanpå 
ledningar hålls fri från byggnader. Andra delar av planområdet regleras med prickmark, i 
kombination med en bestämmelse om markens ordnande och vegetation, för att främja långsiktigt 
hållbar hantering av dagvatten. Marken har även försetts med prickmark för att förebygga att 
vegetation som är värdefull för områdets kulturmiljövärden tas bort och marken där bebyggs. 
Egenskapsbestämmelsen e1 och administrativa bestämmelsen a1 reglerar den prickmark som 
syftar till att underlätta lokalt omhändetagande av dagvatten eller skydda kulturmiljövärden. Läs 

Illustration av möjlig bebyggelse genom detaljplanen (streckade linjen är planområdesgränsen, den 
vita linjen är en lokalgata och de svarta rektanglarna är nya byggnader eller tillbyggnader) 
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mer om regleringar till följd av kulturvärden i avsnittet Anpassningar i planförslaget på grund av 
kulturmiljövärden. 

Höjder för byggnader 
Nockhöjd för byggnader inom fastigheten Granhammar 3:18 tillåts bli maximalt 9 meter. 
Kulturmiljöanalysen rekommenderar att plankartan reglerar så att högdelen av skolbyggnaden 
även i fortsättningen ska vara högst. Inom Granhammar 3:19 (den som innehåller skolbyggnaden) 
är den högsta tillåtna nockhöjden 9 respektive 10,5 meter för den delen av byggrätten som 
innehåller högdelen. Bekräftande av den befintliga byggnadens utformning ger en något högre 
högsta tillåtna nockhöjd inom 3:19 jämfört med vad som tillåts inom 3:18. Lutningen för taken 
inom planområdet regleras så att de får vara mellan 10 och 22 grader. Taken inom planområdet 
ska vara sadeltak.  Regleringarna har gjorts för att ge tillkommande byggnader inom planområdet 
taklutningar som överensstämmer med befintliga skolbyggnader från 1950-talet. Regleringen av 
takvinklar sker i enlighet med rekommendationer i den kulturmiljöanalys som gjorts för området. 

Omfattning 
Tillåten byggnadsarea per fastighet och antal lägenheter har även reglerats genom detaljplanen. 
Inom fastigheten 3:19 reglerar en planbestämmelse att byggrätten maximalt får inrymma 10 
bostadslägenheter. Inom fastigheten 3:18 är den största tillåtna byggnadsaran per fastighet 250 
kvadratmeter eller 300 kvadratmeter. Syftet med bestämmelsen om byggnadsarea är att storleken 
för tillkommande byggnader ska överensstämma med befintlig och omgivande bebyggelse i 
området. En största tillåtna byggnadsarea på 300 kvadratmeter tillåts inom den sydvästra delen av 
planområdet för att det ska var möjligt att ordna parhus eller ett radhus med 4-5 bostäder eller ge 
bättre möjliget att bygga en skolbyggnad. En bestämmelse i plankartan reglerar för denna 
byggrätt att byggnader ska uppföras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Regleringarna av 
största antalet lägenheter har skett för att vatten- och avloppsnätet inte ska överbelastas om hela 
den gamla skolbyggnaden blir ett flerbostadshus. Det finns höga kulturvärden i bebyggelsen samt 
i miljön inom och i anslutning till planområdet 

Anledningen att någon källarvåning inte tillåts inom en av byggrätterna är för att den inte ska 
översvämmas vid kraftig nederbörd. Byggrätten ligger nära en sänka där mycket vatten kan 
samlas och en källare hade riskerat att bli översvämmad vid kraftiga skyfall.  

Friytor för lek 
Granhammar 3:19 har delvis försetts med prickmark. Denna reglering har skett för att även i 
framtiden möjliggöra för att området ska gå att använda för skoländamål om någon av 
fastighetsägarna vill starta en friskola. Skolanvändningen medför att det behöver finnas 
utrymmen för barns lek och rörelse inom planområdet. Enligt Boverkets rekommendationer bör 
det för barn i grundskolan vara minst 30 kvadratmeter friyta per individ. Motsvarande 
rekommendation för förskolebarn är 40 kvadratmeter. Boverket rekommenderar att friytor bör 
uppgå till minst 3000 kvadratmeter för att tillgodose barns lekbehov. Inom 3:19 uppgår mark som 
inte får förses med byggnad till drygt 6000 kvadratmeter. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömer, baserat på Boverkets rekommendationer, att friytan inom 3:19 är tillräcklig för en 
grundskola med mellan 100-200 elever.  

Granhammar 3:18 innehåller i likhet med 3:19 ytor som är tillräckliga för en skola. I samband 
med fastighetsåtgärder behöver storleken på fastigheter anpassas så att de blir tillräckligt stora för 
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att möjliggöra barns lek och rörelse. Om en fastighet ska styckas av från Granhammar 3:18 för 
skolanvändning behöver det vid avstyckningen tillgodoses att det minst blir 3000 m2 friyta för 
barns lek och rörelse inom den nya fastigheten. 

Kulturmiljö 
Riksintresse 
Planområdet ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården i Södermanlands län, 
Katrineholm D26. Motiveringen för riksintresset lyder: ”Herrgårdslandskap med rötter i både 
medeltid och 1600-tal”. Som uttryck för riksintresset kopplat till den del av det som planområdet 
finns inom nämns den nygotiska kyrkan och ett välbevarat sockencentrum. Strukturen för den 
gamla bebyggelseen inom riksintresset skapar förutsättningar för förståelse om hur bebyggelsen i 
området såg ut förr. Den spetsiga arkitekturen för Floda kyrka i kombination med strukturen för 
kyrkomiljön utgör tydliga kännetecken för orten. 

Konsekvenser för riksintresset 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planerad bebyggelse inte kommer att ge betydande 
skador på riksintresset. Detta eftersom bebyggelsen enligt planförslaget inte avser mark inom 
kyrkomiljön och byggrätterna inte kommer att tillåta bebyggelse med högre höjd än befintliga 
byggnader inom området. Floda kyrka ligger dessutom högre i landskapet än någon del av den 
planerade och befintliga bebyggelsen inom planområdet och en liten dalgång skiljer planområdet 
från kyrkomiljön. Plankartan har dessutom anpassats med utgångspunkt vad kulturmiljöanalysen 
från Sven Hermelin AB kommit fram till. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att planerad 
bebyggelse kommer bidra till att främja riksintressets syfte, eftersom planen möjliggör för fler 
människor att uppleva riksintresset. Kulturmiljöanalysen uppmärksammar om värden i befintlig 
bebyggelse och möjliga risker för påverkan på riksintresset genom tillkommande bebyggelse. 
Kulturmiljöanalysen presenterar åtgärder för att begränsa påverkan på riksintresset och dessa 
beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.  

Kulturmiljöanalys 
Inför granskningen av planförslaget har konsulter med byggnadsantikvarisk expertis utrett hur 
bebyggelsen inom planområdet bör utformas med hänsyn till riksintresset.  

Kulturmiljöanalysen beskriver kyrkomiljön och dess omgivning. Utredningen argumenterar för 
att det går att se tydliga spår av hur det varit att leva i Floda samt hur samhället utvecklats genom 
bebyggelsen inom och i anslutning till planområdet. Länsstyrelsen anger i den övergripande 
beskrivningen av riksintresset att den nygotiska kyrkan och det välbevarade sockencentrumet är 
uttryck för riksintresset. Kulturmiljöanalysen argumenterar för att även skolbyggnaderna inom 
planområdet är en viktig del av riksintresset. Argumentet som anförs är att skolans tillkomst 
under 1950-talet ytterligare stärkte ortens roll som centrum för förvaltning och administration. 
Ortens roll som centrum för förvaltning och administration utgår från kyrkans tidigare 
framträdande roll i samhället. Det var i anslutning till kyrkan som beslut gällande utbildning och 
äldre- och fattigvård fattades. Tillkomsten av Flodafors folkskola är ytterligare ett uttryck för 
denna koncentration av verksamheter i anslutning till Floda kyrka. För att minimera skada på 
samt tillvara och vårda riksintresset rekommenderar kulturmiljöanalysen några principer att 
förhålla tillåten utformning inom planområdet till. Principerna nedan är hämtade direkt från 
kulturmiljöanalysen (s. 19). 
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- Ny bebyggelse utformas med omsorg och hänsyn till helhetsmiljön kring Floda 
sockencentrum och bör knyta an till den befintliga skolmiljön 

- Värna skolmiljöns gröna, öppna gårdsrum och den inramande grönskan i anslutning till 
kyrkhöjden 

- Nytillskott utformas i skala, material, form och färgsättning så att de anpassas till 
omgivningen och underordnar sig kyrkomiljön. Kyrkan ska fortsatt vara tongivande i 
landskapsbilden 

- Upprätthåll visuella samband och siktstråk som gör det möjligt att avläsa miljöns 
årsringar. Undvik placering av nya byggnader i de öppna vyerna 

- Anpassa nytillskott till naturliga terrängformer. Undvik stora markingrepp som förändrar 
nivåskillnader i topografin (schaktning och fyllning) 

- Nya tomter som följer terrängen. Utforma tomter naturnära utan skarpa avgränsningar och 
med diskret grusad infartsväg 

- Undvik hårdgjorda ytor på naturmark 
- Fotomontage som visar utformningen av den nya bebyggelsen och hur den relaterar till 

befintlig bebyggelse och miljöer vad gäller placering, skala (volym och höjd), gestaltning, 
materialval, färgsättning och siktlinjer bör utföras 

- Bevara täta bryn mellan kyrkogården och ny bebyggelse 
- Bevara större delen av skogsdungen mellan de äldre kulturmiljöerna och ny bebyggelse 

Kulturmiljöanalysen rekommenderar med utgångspunkt i principerna ovan några 
utformningsbestämmelser. De rekommenderade utformningsbestämmelserna nedan är hämtade 
från kulturmiljöanalysen (s. 19). 

- Nya byggnader ska anpassas och underordnas befintlig bebyggelse och miljö 
- Nya byggnader förses med träpanel och avfärgas i en nedtonad kulör (slamfärger med 

jordpigment) 
- Nya byggnader ska ha sadeltak med samma lutning som skolbyggnaderna 
- Takmaterial ska vara tegelpannor i en kulör som anpassas till omgivande bebyggelse 
- Stora taksprång tillåts ej 
- Inredd vindsvåning tillåts ej 
- Tomten får inte avgränsas med staket etc. (helhetsmiljön ska fortfarande kunna avläsas) 
- Trädäck och komplementbyggnader omfattas av utökad lovplikt 
- Schaktning och fyllning är lovpliktigt 
- Eventuell ombyggnation av skolbyggnaderna bör utföras på ett varsamt sätt så att 

byggnaderna inte förvanskas 
- För att bevara den lägre vegetationen (brynens) visuella skärmverkan mellan kyrkogården 

och ny bebyggelse behöver skyddsbestämmelse som säkerställer detta formuleras 
- För att föreslagen bygglovprövning ska få avsedd effekt behöver grunderna för prövning 

tydligt framgå där skogsdungens visuella funktion framgår 
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Övriga kulturmiljövärden 
Planområdet ligger nära fastigheten Granhammar 2:1 som används för jordbruksverksamhet. 
Jordbruksverksamheten har funnits på platsen i flera generationer och är en viktig del av ortens 
kulturmiljö. Kommunen anser att planerad bebyggelse inte har någon en negativ påverkan på 
detta kulturvärde då de delar av den fastigheten som används för jordbruk skiljs från planområdet 
genom begravningsplatsen och väg 677. 

Anpassningar i planförslaget på grund av kulturmiljövärden 
Planförslaget har disponerats så att ny bebyggelse är åtskild från sockencentrumet och de nya 
byggnaderna ska upplevas som att tillhöra en del av den bebyggelsegrupp som omfattar gamla 
skolan. Inom marken som skiljer sockencentrumet från den gamla skolmiljön får inte byggnader 
uppföras (prickmark) och det krävs marklov för att avverka träd. Prickmarken och bestämmelsen 
om marklov inför avverkning syftar till att avskärma ny bebyggelse från kyrkomiljön. Plankartan 
reglerar utformningen av nya och befintliga byggnaders tak och takvinklar så att de ska efterlikna 
de för de gamla skolbyggnaderna. Inredning av vindsvåning regleras inte med planbestämmelse 
eftersom takvinklarna som tillåts är för låga för att det ska vara möjligt att inreda vindar. 
Fasaderna för ny bebyggelse ska ha träpaneler målade med slam- eller jordpigmentsfärger. 
Fasadmaterialen för de gamla skolbyggnaderna från 1950-talet regleras till att enbart vara ljus 
puts. Tak ska täckas med tegel. Dessa regleringar gör att ny bebyggelse anpassas efter befintlig 
bebyggelse och underordnas befintliga byggnader. 

Nya byggnader och tillbyggnader tillåts på platser som inte stör öppna vyer mellan 
sockencentrumet och övrig bebyggelse. Plankartan säkerställer att tillkommande bebyggelse inte 
stör öppna vyer genom prickmark. Skolgården är försedd med prickmark för att värna om det 
gårdsrummets öppenhet och grönska samt för att bevara den ungefärliga formen för 
skolbyggnaden i förhållande till sockencentrumet. Inom byggrätten för de gamla 
skolbyggnaderna regleras: maximal nockhöjd, takvinklar, tegelpannor som takklädnad, sadeltak, 
fasader av ljus puts och olika tillåtna nockhöjder för olika delar av byggrätten. För den delen av 
byggrätten som innehåller högdelen tillåts 10,5 meters nockhöjd och för de delar som innehåller 
de lägre längorna tillåts en nockhöjd på 9 meter. Upplägget med valda regleringar för byggnaders 
utseende syftar till att låta siluetter av befintlig bebyggelse ligga till grund för ny bebyggelse. 
Takbestämmelserna gäller för samtliga byggrätter inom planområdet. Plankartans bestämmelser 
förhindrar inte ordnande av staket, eftersom det ska vara möjligt att ordna skolverksamhet inom 
de byggrätter som skapas genom planförslaget. Det måste vara möjligt att sätta upp stängsel runt 
skolfastigheter. Vegetationen mellan kyrkogården, sockencentrumet och planområdet är 
skyddade genom att det krävs marklov för att få avverka där. Läs mer om regleringarna för 
vegetation under avsnittet Mark och vegetation. 

Mark och vegetation 
Marken inom planområdet utgörs av postglacial lera, grov postglacial lera och sandig morän. 
Marken som skolbyggnaden står på utgörs av postglacial lera. Byggrätterna i den södra delen av 
planområdet finns delvis på både postglacial grovlera och lera. Bebyggelse som planeras i den 
östra delen av planområdet finns delvis på postglacial lera delvis på sandig morän. Jordlagret 
inom planområdet uppgår till en mäktighet om cirka 10 meter. Uppgifterna om jordarter är 
hämtade från Sveriges Geologiska Undersöknings övergripande jordartskartering. 



Antagandehandling 
12(17) 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att markens hållfasthet är tillräcklig för den bebyggelse 
som föreslås enligt planförslaget. Markens hållfasthet behöver kontrolleras i samband med 
bygglovsskedet och grundläggningsmetod väljas med utgångspunkt i det. 
 
Den mark inom planområdet som är obebyggd utgörs huvudsakligen av gräsmattor. I den 
sydvästra delen av planområdet finns träd och naturmark. De delar av naturmarken som 
bebyggelse inte tillåts inom är skyddad genom planbestämmelser. Bestämmelserna anger att 
marklov krävs för att få fälla träd och att marken är avsedd för träd. Regleringarna om träden har 
lagts in dels på grund av dagvattenhantering och dels för att skärma av den kulturhistoriskt 
känsliga kyrkomiljön från tillkommande bebyggelse. Vid prövningen om marklov ska ärendets 
handläggare bedöma hur avverkningen påverkar kulturmiljön och därigenom riksintresset som 
sockencentrumet utgör en del av. Kommer avverkningen att ta bort vegetation på ett sätt som kan 
skada kulturmiljön ska inte marklov beviljas.  
 
En av anledningarna att träden har skydd i plankartan är för att de ska skärma av ny bebyggelse 
från sockencentrumet och kyrkogården. Ett exempel på en åtgärd som kan skada kulturmiljön är 
om många eller alla träd huggs ned inom en fastighet som omfattas av bestämmelserna a1 och n1 i 
plankartan. 
 
Området som har bestämmelserna a1 och n1 utgör en lågpunkt och mycket vatten kan samlas där. 
Träden inom detta område bidrar till omhändetagande av dagvatten och deras rötter stabiliserar 
jorden. Om avverkningen kommer att ta bort vegetation på ett sätt som kan försämra områdets 
möjligheter att ta emot dagvatten ska inte marklov ges för avverkning. 
 
Fornlämningar 
Det finns inga påträffade fornlämningar inom planområdet. Det närmsta fornlämningen i 
förhållande till planområdet är en runristning söder som Floda kyrka som enligt information på 
riksantifkvariembetet karttjänst Fornsök flyttats dit. Det har inte genomförts någon arkeologisk 
utredning inom planområdet. Om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart 
avbrytas till den del som berör fornlämningen och/eller fornfyndet samt området runt detta/dessa. 
Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen vid påträffande av fornfynd (anmälningsplikt 
enligt 2 kap 5 och 10§§ kulturmiljölagen (1988:950)) 
 
Service 
Planområdet ligger cirka 6 kilometer från Valla, där det finns grundläggande service i form av 
grundskola, förskola och livsmedelsbutik. Cirka 15 kilometer bort finns Katrineholms centrum 
med skolor, arbetsplatser och handel. 
 
Gator och trafik 
Detaljplanen gör det möjligt att bygga skola och bostäder söder om den gamla skolbyggnaden 
och öster om den gamla gymnastiksalen. Planområdet gränsar till en gata i söder. Det är från 
denna gata som verksamheterna och bostäderna som planeras inom Granhammar 3:18 kan nås 
med fordon. Granhammar 3:19 kan nås via både en gata i norr via ett område som kallas 
Tallhöjden samt från gatan söder om planområdet genom ett servitut över 3:18. För att säkerställa 
utfart från de nya fastigheterna har mark avsatts för detta ändamål inom kvartersmarken. Vägen 
kommer ha enskilt huvudmannaskap och skötas av en samfällighetsförening. 
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Parkering/cykelparkering 
Parkering ska ordnas inom privata fastigheter. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste bushållplats ligger precis söder om planområdet och trafikeras skolans läsdagar. 
 
Tillgänglighet 
Tillkommande bebyggelse ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och 
förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- och 
rörelseförmåga.  
 
Radon 
Bebyggelsen ska uppföras radonsäkert. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområdet för kommunalt vatten- och avlopp. Nya byggnader ska 
anslutas till det befintliga nätet. Det finns kapacitet i ledningsnätet för de nya byggnader som 
planen skapar förutsättningar för men kapaciteten är begränsad. På grund av den begränsade 
kapaciteten har omfattningen för bebyggelsen reglerats.  Antalet bostadslägenheter är reglerade 
till att bli maximalt 10 stycken inom den gamla skolans fastighet (Granhammar 3:19). 
Regleringen har skett för att inte överbelasta vatten- och avloppsnätet. Plankartan tillåter ungefär 
mellan 3 till 8 nya bostäder utöver de som möjliggörs inom Granhammar 3:19, beroende på hur 
dessa bostäder byggs. Inom planområdet betalar fastighetsägare med allmännyttiga ledningar på 
sin fastighet för att flytta och bilda nya ledningsrätter i de fall där det behöver ske. 
  
Dagvatten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att dagvattenhanteringen inte kommer att utgöra något 
problem inom planområdet om de planbestämmelser som finns i plankartan följs. Detta 
förutsätter att dagvattnet från den tillkommande bebyggelsen hanteras i den mån det är möjligt 

Fastighetsgränser, fastighetsnummer samt in- och utfarter 
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inom respektive fastighet. Då marken på flera platser inom planområdet är lera fyller träd och 
annan vegetation en viktig funktion för upptagande av dagvatten. Kommunen bedömer även att 
det är viktigt att bevara vegetation och träd inom de områden där speciella bestämmelser för detta 
finns i plankartan (a1 och n1). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är viktigt att 
marken här innehåller träd och vegetation därför att det är en lågpunkt där mycket vatten kan 
samlas. Träd och annan vegetation bidrar till att vatten i lågpunkten tas upp och marken 
stabiliseras. 
 
El och värme 
Uppvärmningen inom planområdet sker genom privata uppvärmningssystem. 
 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
Marken ovanför allmännyttiga ledningar inom planområdet är reserverade för ledningar, i form 
av u-områden.  
 
Avfall 
Hushållsavfall ska samlas i vanliga avfallskärl för samtliga fastigheter inom planområdet. Övrigt 
avfall ska slängas på närmsta återvinningsstation eller -central. Samfällighetsföreningen ska 
organisera insamling av hushållsavfall för de fastigheter som ingår i den. Sörmland vatten och 
avfall AB hämtar sedan avfallet för fortsatt hantering enligt avtal med samfällighetsföreningen 
eller privata fastighetsägare. 
 
Trafikbuller 
Eftersom det är så få bilar som passerar området bedöms det inte bli påverkat av buller från 
biltrafiken och någon bullerutredning för planförslaget har inte tagits fram. En uppskattning är att 
det idag och inom en överblickbar framtid kommer att passera mindre än 1000 fordon per dag 
förbi planområdet. Antalet fordon som passerar planområdet uppmättes år 2008 till 650 stycken 
per dygn. Bullervärden från trafik uppskattas att uppgå till mellan 40 och 45 dBA i ekvivalent 
ljudnivå inom planområdet. Bullervärdena är uppskattade utifrån Boverkets och Sveriges 
kommuner och landstings publikation ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. De uppskattade 
trafikbullernivåerna motsvararar värden för en väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h och på 
ett avstånd på 100 meters av ej hårdgjord mark. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
trafikbuller inte kommer att påverka människors hälsa inom planområdet. Detta eftersom bullret 
från antalet fordon inte bedöms att öka på ett betydande sätt inom en överskådlig framtid. 
 
Risker 
Riskerna från omgivningen bedöms som mycket små på grund av att det inte finns någon farlig 
industri eller omfattande transport av farligt gods förbi området.  
 
Övriga störningar 
Odling och djurhållning bedrivs i närheten av planområdet. Dessa typer av verksamheter kan 
bullra och lukta under olika tider på året och i samband med vissa arbetsmoment. Kommunen 
bedömer inte att dessa störningar är farliga eller skadliga för de människor som vistas inom 
planområdet. 
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FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH 
MILJÖBALKEN 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – 
del landsbygd  
 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Sociala konsekvenser 
Fler bostäder och centrumverksamhet ökar antalet människor som uppehåller sig inom eller i 
anslutning till planområdet. Detta kan bidra till en ökad trygghetskänsla. Genomförs planen kan 
verksamheterna inom planområdet bidra till att fler besöker platsen jämfört med i nuläget. 
 
Ekologiska konsekvenser 
Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det positivt att bebyggelse sker på mark som går att 
ansluta till befintligt vatten- och avloppsnät. Ur ett ekologiskt perspektiv är det positivt med att 
möjligheter att använda befintliga byggnader för nya ändamål inom planområdet. Transporter till 
och från planområdet sker sannolikt med privata bilar, detta bidrar till negativ påverkan till följd 
av detaljplanen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små eftersom ny bebyggelse tillkommer inom 
befintliga infrastruktursystem. Fastighetsägaren initierar och betalar för förrättningskostnader för 
åtgärder som avstyckning och klyvning med mera inom den egna fastigheten. Ledningsägarna 
initierar och betalar för bildande av nya ledningsrätter för sina ledningar. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Exploateringen av området antas ske inom en relativt snar framtid och genomförandetiden 
föreslås därför till 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan:  
 
Samråd……………………..December 2017 
Granskning………………....Kvartal 1 2019 
Antagande …………………Kvartal 2 2019 
Laga kraft ………………….Kvartal 2 2019 
 
Ansvarsfördelning 
Fastighetsägarna ansvarar för genomförandet av detaljplanen. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsägare 
Planområdet omfattar fastigheterna Granhammar 3:18,3:19 och 2:1. Granhammar 3:19 ägs av 
Syriska ortodoxa ungdomsförbundet, Granhammar 3:18 ägs av Katrineholms fastighetsbolag AB 
och Granhammar 2:1 ägs av Svenska kyrkan. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Inom planområdet finns mark reserverad för en gemensamhetanläggning för att kunna ordna en 
körbar förbindelse från bebyggelsen till allmän gata. Ägarna till de fastigheter som delar på en 
gemensamhetsanläggning delar på kostnaderna för den. I den södra delen av planområdet finns 
mark avsatt för en gemensamhetsanläggning som innehåller infarten till några fastigheter utanför 
planområdet. 
 
Ledningsrätter 
Det finns två ledningsrätter inom planområdet och de avser båda vatten- och avloppsledningar. 
Den ena ledningsrätten (0483-98/21.1 och ”Lr 1” i kartan nedan) går parallellt med fastigheten 
Granhammar 3:18:s sydvästra gräns. Den andra ledningsrätten (0483-10/10.2) finns i det östra 
hörnet av fastigheten Granhammar 3:19 och betecknas ”Lr 2” i kartan. 
 
Servitut 
Inom planområdet finns det fyra servitut. Tre av dessa är officialservitut. Servitutet som 
betecknas ”Serv 4” i kartan är ett avtalsservitut och det avser en fjärrvärmeledning (0483IM-
13/7137.1). Två av officialservituten (04-77/636.5 och 0483-10/10.1) avser vägar. Dessa servitut 
betecknas ”Serv 1” och ”Serv 3” i kartan. Det tredje officialservitutet (04-77/636.6) betecknas 
”Serv 2” och avser en vatten- och avloppsledning. 
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Fastighetskonsekvenser 
Mark är reserverat för gemensamhetsanläggningar inom fastigheten Granhammar 3:18 i enighet 
med vad som beskrivs i avsnittet ”Gator och trafik”. Gemensamhetsanläggningen syftar till att 
skapa förutsättningar för att trygga nya fastighetsägares möjlighet att nå sin fastighet när 
detaljplanen genomförts. 
 
Avtal 
Planavtal har tecknats med Syriska ortodoxa ungdomsförbundet och Katrineholms fastighet AB. 
Dessa företag äger fastigheterna Granhammar 3:19 och 3:18. Kommunen kommer inte ingå i 
något exploateringsavtal. 
 
Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av fastighetsägarna till Granhammar 3:18 och 3:19. Planavgiften regleras i 
ett planavtal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 2019-05-09 
 
 
 
Jonatan Faijersson    Erik Bjelmrot  
Planarkitekt     Avdelningschef 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

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

GataGATA

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Tekniska anläggningarE

ParkeringP

IdrottsplatsR1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering  per fastighet är 300 kvadratmeter
byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största exploatering  per fastighet är 250 kvadratmeter
byggnadsarea,  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.

00-00 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

Utformning
f1 Tak ska vara sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v2 Maximalt 10 bostadslägenheter får ordnas inom området för vilket

de tillåtna användningarna är BCS (brunt i plankartan),  4 kap. 11 § 1 st 3
p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken är avsedd för träd,  4 kap. 10 §

Skydd av kulturvärden
q1 Fasader ska vara klädda med ljus puts,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet
k1 Taktäckning ska vara av kupat tegel,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Fasader ska vara av träpanel och målas med slam- eller
jordpigmentsfärger,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för att få avverka träd,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

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

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Information
Radonsäkert byggande ska tillämpas
Ingen planavgift ska tas ut

Xr
ef

 ri
tn

in
g:

  G
:\P

la
ne

rin
g 

oc
h 

by
gg

an
de

\P
la

n\
1.

 D
ET

AL
JP

LA
N

\1
. P

ÅG
ÅE

N
D

E\
G

ra
nh

am
m

ar
 3

_1
9 

& 
3_

18
\G

ru
nd

ka
rta

\G
K 

G
ra

nh
am

m
ar

 - 
2D

.d
w

g

R
as

te
rb

ild
er

:  
G

:\G
em

en
sa

m
\L

og
ot

yp
e\

Ka
tri

ne
ho

lm
s 

ko
m

m
un

\K
at

Ko
m

m
un

2_
lo

go
_S

am
By

Fo
r_

cm
yk

 (5
).j

pg

Beslutsdatum Instans

Antagandehandling

Detaljplan för gamla skolan i Floda
Fastigheterna Granhammar 3:18, 3:19 & 2:1

Katrineholms kommun Södermanlands län

PBL 2010:900
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Planarkitekt
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Avdelningschef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-09 PLAN.2015.5

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Ellen Liljencrantz Bygg- och miljönämnden
Planarkitekt, 0150-571 88 Katrineholms kommun

5. Detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 samt del av
Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att 

- Godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat 9 maj 2019.

- Anta detaljplan för Vitsippan 12, m. fl.

Motivering
Under granskningstiden inkom 13 yttraden, varav 3 utan erinran. Inkomna
yttranden med erinran handlade främst om kulturmiljö och skuggning: rivning
av Taxihuset samt högsta tillåten nockhöjd om 27 meter för byggnaden vid
Trädgårdsgatan. Planbeskrivningen har kompletterats med en ny solstudie.
I plankartan har bestämmelserna "Trafik" och "Entréer placeras mot gatan"
utgått, och bestämmelse om att innergårdens bjälklag ska vara körbart har
strukits. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att detaljplanen kan
antas.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett centrumnära läge, med
garage i källarplan och möjlighet till handel i bottenvåning.

Beredning
Detaljplanen har varit sänd på granskning under perioden 20 december 2018 -
24 januari 2019. Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln
och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har
även funnits tillgängliga på kommunens hemsida.
Granskningstiden annonserades i Katrineholms Kuriren den 20 december
2018. Efter granskningen har ändringar gjorts i planhandlingarna. Dessa finns
att läsa i granskningsutlåtandet, daterat 9 maj 2019.

Beslutsmottagare:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Sakägare enligt sändlista
Katrineholms Fastighets AB
Akten
________________
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Dnr: PLAN.2015.5 

PLANBESKRIVNING 

tillhörande 

Detaljplan för del av kvarteret Vitsippan   
Fastigheterna Vitsippan 12 och del av Sandbäcken 3:1 
Katrineholms kommun 

ANTAGANDEHANDLING 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-05-09 

Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId10 i filen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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HANDLINGAR 
Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser 
Planbeskrivning (detta dokument) 
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 
Illustrationskarta 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i de centrala 
delarna av Katrineholms stad.  

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget sydväst om Trädgårdsgatan vid dess korsning med Malmgatan. 
Planområdets areal är ca. 2900 m2. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Vitsippan 12 ägs av Katrineholms Fastighets AB och fastigheten Sandbäcken 3:1 ägs 
av Katrineholms kommun. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade 23 september 2015 att ge Samhällbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Vitsippan 12, Katrineholms kommun, i syfte att 
tillskapa möjligheter för byggande av ett flerbostadshus. 

Översiktsplan 
Planområdet omfattas av ÖP 2030 - del staden - antagen av Kommunfullmäktige den 17 
november 2014. Området betecknas som T1, tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske. 

Utdrag ur markanvändningskartan i ÖP 2030 – del staden 

Detaljplan 
I gällande detaljplan, som är fastställd i november 1959, är planområdet ämnat för 
bostadsbebyggelse i tre våningar med en öppen bebyggelsestruktur. Den aktuella delen av planen 
blev inte genomförd. 

Riksintresse 
Planområdet omfattas av riksintresse enligt Länsstyrelsens förslag till ny avgränsning för 
riksintresse för kulturmiljövården, D28 Katrineholm.  
D28 i Katrineholm beskrivs som följer: ”Stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som 
samhällsbildande faktor och där utvecklingsstadierna från järnvägens anläggande till tiden innan 
andra världskriget är läsbara”. Kommunens avsikter när det gäller riksintresset beskrivs i 
Översiktsplanen under kapitlet ”Kulturmiljö”. 
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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 tas fram. Denna 
bedömning grundas på att några negativa konsekvenser av planförslaget på miljön ej kunnat 
påträffas. Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar 
kommunens uppfattning.  

Länsstyrelsen skriver i sin kommentar till behovsbedömningen: ”Planområdet ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården, Katrineholm (D28). Området ska enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset.” 

”Vid utformning av ny bebyggelse behöver hänsyn tas till riksintresset och stadsbilden vad gäller 
placering, volymer, höjder och gestaltning. Syftet bör vara att säkerställa att utformning av ny 
bebyggelse inte medför betydande negativ påverkan på riksintresset.” 

”Planförslagets påverkan på riksintresset och stadsbilden kan med fördel utredas i det fortsatta 
planarbetet genom en kulturmiljöanalys.” 

En kulturmiljöanalys har tagits fram till plansamrådet, och är underlag till ställningstaganden i 
planförslaget. 

FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH MILJÖBALKEN 

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 för Katrineholms kommun 
– del staden. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser
för hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas 
inom planområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Befintlig bebyggelse 
Sedan 1959 då den nu gällande plan togs fram har enbart ett garage i källarplan, nästan i sin 
helhet under marknivån, upptagit i stort sett hela ytan på fastigheten Vitsippan 12. Den delen av 
Vitsippan 11 som har reglerats till Vitsippan 12 har inte heller varit bebyggd men ianspråktagen 
för nerfarten till garaget. Detta innebär att i stort sett hela fastigheten har varit och fortfarande är 
en hårdgjord yta som används för parkering. 

En mindre byggnad från 1920-talet finns idag i fastighetens nordöstra hörn. Enligt detaljplanen 
från 1959 skulle en huskropp byggas utmed Trädgårdsgatan och det s.k. taxihuset skulle rivas. 
Förslaget i detaljplanen utgår från att rivningen genomförs, dels för att huset genom åren har 
blivit kraftigt förändrat och inklämd mellan större byggnader, och dels för att en ny byggnad mot 
Trädgårdsgatan blir för kort om huset behålls. Alternativet att behålla huset och bygga om det 
skulle vara ekonomiskt och funktionellt ogenomförbart. Det ligger i samhällets intresse att bygga 
fler bostäder i centrala transportnära lägen i Katrineholm och därför är detta projekt viktigt.    

Detaljer om de förändringar som ”taxihuset” genomgått redovisas i Kulturmiljöanalysen. 

Taxihuset sett från Trädgårdsgatan 

Den övriga bebyggelsen inom kvarteret är från 50- och 60-talen. I kvarterets inre finns fem 
punkthus som angörs från Sibeliusgatan. I kvarterets kanter mot Trädgårdsgatan, Malmgatan, 
Fredsgatan och Jägaregatan är bebyggelse karaktäristisk för 40- och 50-talet och vissa hus har 
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bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär. Den bebyggelsehistoriska områdesbeskrivningen för 
Katrineholms stad (Rapport 2013:09, Sörmlands Museum) nämner Vitsippan 10 och Vitsippan 3 
som fina representanter för 1950-talets hyreshusbebyggelse (nu är båda inlemmade i fastigheten 
Vitsippan 11). 

Ett viktigt hänsynstagande och ett resultat av den kulturhistoriska miljöanalysen är att den 
tillkommande bebyggelsen bör ha ett tydligt förhållningssätt mot sin värdefulla omgivning.  
Detta uppnås genom att förstärka den öppna bebyggelsestrukturen med inblick i kvarterets inre 
och att anpassa utformningen till den befintliga bebyggelsens formspråk och typologi genom att 
föreslå två sammanlänkade lamellhus med nutidens formspråk men med anpassade proportioner. 

Punkthusen kring Sibeliusgatan       Malmgatan sedd från söder 

Bostäder och centrumverksamhet  
Inom planområdet skapas möjligheter att uppföra flerbostadshus med 50–80 lägenheter, beroende 
på bland annat lägenhetsstorlekar. Huset ska placeras i fastighetsgräns och bidra till att skapa en 
stadsmässig karaktär. I byggnadens bottenplan finns det möjlighet att inrymma bostäder och/eller 
lokaler för centrumverksamhet/handel om det skulle bli aktuellt. I källarplan finns garage med 
infart från Malmgatan. 

Stadsmiljö och hushöjder 
Huskroppar placerade vinkelrätt mot varandra som de föreslagna omsluter kvarteret och ger ett 
stadsmässigt intryck. Samtidigt bidrar en låg byggnad i hörnet till den karaktär som råder i 
omgivningen och medför att kvarteret anpassas till den något oregelbundna rutnätsplan 
Katrineholm grundats på. Byggnaderna ska därför placeras med i stort sett hela sin fasad i 
tomtgräns mot gatorna. Samtidigt kommer fasaden att artikuleras i hörnet för att följa skalan i 
övriga delar av kvarteret/området. 

Den omgivande bebyggelsen varierar i höjd beroende på hustyp och tiden då den byggdes.  
De aktuella huskropparnas höjd föreslås variera mellan två och sju våningar. Huskroppen utmed 
Trädgårdsgatan föreslås bli sju våningar hög. Den sammanlänkande huskroppen är två våningar 
och delvis öppen vid hörnet Trädgårdsgatan/Malmgatan. Utmed Malmgatan och fram till den 
befintliga garageinfarten föreslås huskroppen bli fyra våningar.  
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  Fredsgatan       Jägaregatan 

Kulturmiljöanalys 
En kulturmiljöanalys omfattande Kv. Vitsippan och närmaste omgivning togs fram inför 
samrådet och har kompletterats inför granskning av detaljplanen. 
Mellan 1935 och 1950 fördubblades befolkningen och barnrikehus blev genomförda bland annat i 
Sandbäcken. Mot slutet av 50-talet blev många av de villor som hade uppförts under tidigt 1900-
tal ersatta med tidstypiska flerfamiljshus i tre våningar. 
Analysen svarar på följande frågor: 

• i vilken mån är bebyggelsestrukturen värdefull?
• vilka är de värdefulla bevarade karaktärsdrag i den befintliga bebyggelsen?
• hur ska den kommande bebyggelsen anpassas till sin omgivning och sammanhang?

Planområdet ligger på mark som tidigare hörde till Stora Djulö. Trädgårdsgatan (där projektet ska 
genomföras) är en del av det gamla vägnätet och formar oregelbundna kvarter fram till 
Fredsgatan. Trädgårdsgatan följer den gamla landsvägens sträckning och har även varit en av 
Stora Djulös åkertomtsgränser. 
En första stadsplan för området antogs 1891 och 1920 utökades denna österut. Många av de 
befintliga flerbostadshusen, byggda mellan 1945 och 1965 har genomgått renoveringar, mer eller 
mindre hänsynsfulla. Man kan, trots dessa, säga att strukturen med de gröna öppna gårdarna och 
möjligheterna till genomblick har bevarats i dessa kvarter och är i sig värdefull. 
Utbyggnadsperioden för det berörda området var kort och därför finns det väldigt många element 
som är tidstypiska, fotografier med korta förklaringstexter visas i bilagan Kulturmiljöanalys. 
De värden som är viktiga att bevara är kvarterstrukturen med vissa gator i diagonal, 
Trädgårdsgatan och Stallgatan. Den nya bebyggelsen ska inte härma den befintliga utan förhålla 
sig hänsynsfull till den, samtidigt som den markerar sin nutidskaraktär. 

Utformning 
För att skapa en trevligare och tryggare stadsmiljö är det viktigt att fasaderna längs gatorna är 
öppna och upplysta. Det är lämpligt att de entréer som ska placeras mot gatan blir belysta.  

Den låga byggnadskropp som i gatuhörnet förenar de två större huskropparna ska användas 
huvudsakligen som bostadskomplement och ska förstärka öppenheten i kvarteret genom att ha en 
hög portal som tillåter inblick i gården (bestämmelsen b2 om frihöjd). Med hänsyn tagen till 
exempelvis sophämtning och servicefordon kan det vara lämpligt att göra portalen körbar. 
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Av hänsyn till den värdefulla och öppna kvartersstrukturen som Vitsippan och omgivande kvarter 
har, typisk för den tiden då de flesta husen byggdes (1950–1970 talen), blir huskropparna två 
lameller sammanlänkade i hörnet men inte sammanbyggda, vilket följer stadsbyggnadstankarna 
om öppen struktur från efterkrigstiden.  

Det första förslaget som togs fram förespråkade två sammanbyggda lameller med ett torn i hörnet 
och skulle strama åt gaturummet. Efter att kulturmiljöanalysen hade tagits fram reviderades 
förslaget med tanke på öppenheten till att länka samman de två bostadshusen med en lägre 
byggnad med portal. Exempel på sådana portaler finns i de omgivande kvarteren. De frilagda 
gavlarna ger lamellhusen de bästa proportionerna för anpassningen till det befintliga och portalen 
främjar den visuella kontakten mellan det offentliga rummet och den halvprivata gården. 

Ursprungliga förslaget, sammanbyggda lameller med torn i hörnet och det senaste med en öppen länkande byggnad 

Exempel på portaler från omgivande kvarter 

Eventuella balkonger mot gata får från och med andra våningsplanet kraga ut över byggrättslinjen 
med högst 2,2 meter. Balkonger mot gården får kraga ut över prickmark (mark som inte får förses 
med byggnader). Uteplatser för bottenvåningens lägenheter får ordnas på gården. 
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En avlång gård skapas ovanpå garageplanet med direkt utgång från första bostadsplanet i 
byggnaden. Gården ska vara planterbar samt möjliggöra infiltration. 

Service 
Planområdet ligger öster om centrum med högst 600 meters gångavstånd till både kommersiell 
och offentlig service, även järnvägsstationen. 

Gator och trafik 
Planområdet ligger i hörnet Trädgårdsgatan-Malmgatan.  Byggandet kan innebära behov av säkra 
passager i korsningen Trädgårdsgatan/Malmgatan, idag finns endast ett osäkrat övergångsställe 
på västra sidan av korsningen. Säkring av passager skulle innebära att alla tre möjliga 
gångpassager i korsningen (över Malmgatan och över Trädgårdsgatan på båda sidor av 
korsningen) markeras på något sätt.  
En möjlighet är att höja upp korsningen och smalna av körbanan, vilket ger säkra passager och 
lättare för cyklister på Malmgatan att nå cykelbanan längs Trädgårdsgatan.  

Kantparkering är tillåten på Malmgatan vid detaljplaneområdet idag. Angöring sker vid 
Trädgårdsgatan för av- och påstigning och infarten till fastigheten/garaget ligger en bit söderut på 
Malmgatan. Ingen markparkering kommer att finnas kvar, all parkering bör ske i garaget i 
källarplan. 

Från Trädgårdsgatan, mot fastighetens östra gräns, finns ett område för ledningsrätt, ca 5 meter 
brett.  

Parkering 
Parkering för de boende kommer att ske i byggnadens källarplan där nödvändiga 
parkeringsplatser skapas. Detta innebär att en parkeringskvot på ca 0,7 parkeringsplatser per 
lägenhet ska uppfyllas i garaget. Ovan mark får ingen parkering ske på kvartersmark inom 
planområdet. Viss kantparkering för allmänhet/besökande kommer att kunna tillåtas vid 
Malmgatan. Detaljerna regleras i lokala trafikföreskrifter och gäller allmän parkering.  
Ingen boendeparkering kommer att regleras utanför fastigheten.   
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Trafikbuller 
Byggnaderna ska disponeras så att ingen del av lägenhetens rum mot fasad får högre än 60 dB(A) 
respektive 65 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå från trafik, beroende på lägenhetsyta. Värdet 
65 dB(A) gäller för lägenheter om högst 35 m2. 
För lägenhet där detta villkor inte uppfylls skall minst hälften av bostadsrummen planeras mot en 
fasad med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå 
nattetid.  
En bullerutredning har tagits fram av Structor och reviderades i april 2018. Utredningen bifogas 
planhandlingarna och sammanfattas som följer: 
”Kvarteret exponeras för vägtrafikbuller främst från Trädgårdsgatan, Vasavägen och Malmgatan, 
samt spårtrafikbuller från Västra stambanan. Ljudnivåerna tillåter byggande av mindre lägenheter 
om högst 35 m2 vid samtliga delar av byggnadernas fasader. Större lägenheter i 2-våningsdelen 
och 7-våningsdelen som ligger längs Trädgårdsgatan behöver planeras med ljuddämpad sida vid 
hälften av bostadsrummen, beroende på lägenheternas placering.” 
”I den byggnadsdel som löper längs Malmgatan kan både stora och små lägenheter planeras, utan 
särskild hänsyn till ljuddämpad sida eller liknande.” 
Om vissa enskilda uteplatser inte klarar trafikbullerriktvärdena för uteplats bör en gemensam 
uteplats anordnas där riktvärdena klaras. Målet för trafikbuller inomhus uppnås genom valet av 
lämplig fasadkonstruktion, fönster och ventilationsdon. Fönsterdörrar har i allmänhet betydligt 
lägre ljudreduktion än fönster, och bör helst inte finnas mot de bullerutsatta sidorna. 
Slutsatsen är att inga lägenheter får mer än 63 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå vid gatufasaden 
och bullernivåerna vid de andra fasaderna ligger mestadels under 50 dB(A) (gårdsfasader) och i 
mindre omfattning mellan 50 och 60 dB(A) (gavelfasader). Beräkningarna är baserade på en 
skyltad hastighet på 40 km/h på de gator som berör planområdet (Trädgårdsgatan, Malmgatan 
och Vasavägen). 

Skissen visar beräknade värden för dygnsekvivalent ljudnivå vid gårdsfasaden på den föreslagna byggnaden. 
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Skissen visar beräknade värden för dygnsekvivalent ljudnivå vid gatufasaden på den föreslagna byggnaden. 

 
 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger dryga 500 meter från Katrineholms resecentrum. Norr om planområdet finns 
även en busshållplats där linje 1 stannar (Laggarhult-Resecentrum-Värmbol). 

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. Det är viktigt att entréerna och innergården tillgänglighetsanpassas. 

För att innergården ska kännas trygg är det viktigt att området är väl upplyst. 

Riktvärden 

Högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad 
(65 dBA för lägenheter om högst 35 kvadratmeter). 

Annars för minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 
(gränsen mellan gult och grönt). 

På uteplats högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 

Riktvärdena avser frifältsvärde utan inverkan av reflex 
i egen fasad. 

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA 
Frifältskorrigerat 
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Förorenad mark 
Inga föroreningar finns inom planområdet, enligt Länsstyrelsen i Södermanlands kartering. 

Radon 
Planområdet omfattas inte av någon förhöjd risk för markradon enligt kommunens översiktliga 
kartering. 

Riskanalys 
En analys av olycksrisker med hänsyn tagen till flera olika riskkällor togs fram av Structor 2016. 
Slutsatsen av analysen är följande: 
”Tre riskkällor i planområdets närhet har identifierats och beaktats i denna analys. Behovet av 
eventuella riskreducerande åtgärder har studerats separat för varje riskkälla. En samlad 
bedömning är att den eventuella ackumulerade effekten som uppkommer när påverkan från alla 
tre riskkällorna vägs samman, inte har någon betydande inverkan på resultatet och slutsatserna 
om åtgärdsbehovet. Detta då risknivåerna var för sig bedömts som relativt låga på de aktuella 
respektive avstånden och då befintlig bebyggelse mellan planområdet och riskkällorna medför en 
relativt god skyddseffekt.” 
”Resultaten av denna översiktliga riskbedömning visar att föreslagen bebyggelse bedöms kunna 
uppföras inom planområdet med tillräcklig hänsyn till människors hälsa och säkerhet enligt Plan- 
och bygglagen utan att särskilda riskreducerande åtgärder vidtas.” 
Räddningsfordon kommer att kunna röra sig utmed fastighetens södra gräns, en väg ska anläggas 
för ändamålet. Därifrån ska utrymningen av husen inom planområdet och de närmaste 
grannhusen kunna klaras. 

Teknisk försörjning  
Fastigheten kommer att anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Eventuell pumpning av 
spill- och dagvatten bekostas av fastighetsägaren/exploatör. 
Den nya byggnaden kan med fördel anslutas till fjärrvärmenätet. Soprum kommer att placeras i 
den sammanlänkande byggnaden i hörnet. 
Skanova har teleledningar inom planområdet. Eventuell flytt av ledningar ska bekostas av 
exploatör. 

Dagvatten 
Hela fastigheten är i stort sett hårdgjord yta vilket inte möjliggör LOD (lokalt omhändertagande 
av dagvatten). Från fastigheten och efter en exploatering ska inte avledas mer dagvatten än 
motsvarande maxflöde idag. Därför beräknas att belastning av dagvattennätet inte ökar. 
En bestämmelse som reglerar placering av fördröjningsmagasin finns på kartan (b1).  
En förenklad beräkning har gett ett dimensionerande flöde (qdag dim) på ca 62 kubikmeter. Den 
arealen som reserverats för anläggning av fördröjningsmagasin är ca 180 m2. Anläggningen ska 
dimensioneras för 20-årsregn. Resultatet bör beaktas vid projektering. En bestämmelse på 
plankartan har kompletterats så att bjälklaget över garaget även ska möjliggöra infiltration och 
vidare avledning av dagvatten. Dagvatten som avleds till spillvattennätet skall anslutas till 
dagvattennätet i samband med byggnation. En ny förbindelsepunkt kommer att upprättas av 
SVAAB. 



Antagandehandling 
13(17) 

Kulturmiljö 
Planområdet ingår i Länsstyrelsens förslag till avgränsning av riksintresse för kulturmiljövården 
Katrineholm D28. Riksintresset beskriver värdet av Katrineholms framväxt med en stadsmiljö 
som tydligt speglar utvecklingen från järnvägens anläggande till tiden före andra världskriget. 
Viktiga betydelsebärare vad gäller bebyggelse, stadsplan, kommunikations- och infrastrukturstråk 
som gator och järnvägar skall bevaras och underhållas. 

Den nya detaljplanen innebär att stadsplanestrukturen bibehålls och förstärks. Syftet är att hålla 
viss öppenhet och samtidigt bygga stadsmässigt. Dessutom är bostäder i centralt läge viktiga för 
ortens utveckling. Byggnaden anpassas till stadsbebyggelsen i omgivande kvarter när det gäller 
byggnadens placering, höjd och volym. Att förtäta området (Öster) på den aktuella platsen skulle 
bidra till ökad stadsmässighet och att stadens rutnätsstruktur förstärks.  

Planområdet sett från väster. I förgrunden syns 
arbetarbostäderna som SKF byggde 1956 (Kv 
Gullvivan). Nockhöjden på den föreslagna 
byggnaden längs med Malmgatan motsvarar 
den i Kv Gullvivan på andra sidan gatan. 

Vy över planområdet från öster som visar Kv 
Prästkragen i förgrunden.  
Den föreslagna byggnaden mot Trädgårdsgatan  
har en nockhöjd motsvarande punkthusen vid 
Sibeliusgatan.  
Detaljplanen reglerar fasadmaterial, färg och 
utformning av balkonger för de nya byggnaderna. 
De tre huskropparna ska ges en enhetlig 
gestaltning. 

Planområdet sett från norr. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Störningar 
Bullerstörningar har studerats i en särskild bullerutredning som bifogas planhandlingarna. 
En kortfattad riskanalys har tagits fram, den bifogas planhandlingarna. Slutsatsen är att inga 
riskförebyggande åtgärder bedöms vara nödvändiga. 

Soligheten kommer att påverkas främst norr om de föreslagna huskropparna. För att studera 
denna fråga och se hur omgivande bebyggelse kan komma att påverkas har solstudier tagits fram. 
Solstudien var i granskningen inte korrekt georefererad. En uppdaterad solstudie har därför 
gjorts. Den redovisas på följande sidor. 

Planområdet sett från väster med Trädgårdsgatan 
i mitten av bilden. Den föreslagna byggnaden 
längs med Malmgatan är knappt synlig bakom 
byggnaderna i Kv Gullvivan.  
Den högsta föreslagna byggnaden är väl synlig 
och befinner sig i nivå med det befintliga 
punkthuset vid Sibeliusgatan till höger i bilden. 

Planområdet sett från söder. Till vänster syns 
Kv Gullvivan och till höger punkthusen vid 
Sibeliusgatan. 
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Solstudie, 20 mars: kl 9.00, kl 12.00, kl 15.00, kl 17.00 

Solstudie, 21maj: kl 9.00, kl 12.00, kl 15.00, kl 17.00 
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Solstudie 21 juli: kl 9.00, kl 12.00, kl 15.00, kl 17.00 

Solstudie 23 september: kl 9.00, kl 12.00, kl 15.00, kl 17.00 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Exploateringen av området kommer att ske inom en snar framtid och genomförandetiden föreslås 
därför till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande och enligt följande tidplan: 

Samråd 2:a kvartalet 2018 
Granskning 4:e kvartalet 2018 – 1:a kvartalet 2019 
Antagande 2:a kvartalet 2019 
Laga kraft 3:e kvartalet 2019 

Ansvarsfördelning 
Katrineholms Fastighets AB svarar för genomförandet av detaljplanen. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
En fastighetsreglering genomfördes 2015-07-08. Delar av Vitsippan 11 överfördes då till 
Vitsippan 12. Genom den regleringen har Vitsippan 12 erhållit från Vitsippan 11 en sammanlagd 
areal på 2884 m2.   

Befintlig ledningsrätt lämnas opåverkad. Eventuell ledningsflytt bekostas av exploatör. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanen bekostas av KFAB. 

Huvudman 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna och kulturmiljöanalysen har tagits fram av planarkitekt Monica de Santa Cruz, 
SC Arkitektur och Planering AB i samarbete med planarkitekt Ellen Liljencrantz på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av Katrineholms Fastighets AB. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 9 maj 2019 

Ellen Liljencrantz Erik Bjelmrot 
Planarkitekt   Avdelningschef 
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Dnr: PLAN.2015.5 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

tillhörande 

Detaljplan för Vitsippan 
Fastigheterna Vitsippan 12 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-05-09 

GRANSKNINGENS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 20 december 2018 till 24 januari 2019. Handlingarna har funnits 
tillgängliga på kulturhuset Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. 
Handlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida.  

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 20 december 2018. 

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

Yttranden utan synpunkter 
1. Trafikverket 2019-01-17 
2. Lantmäteriet 2019-01-21 
3. Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-01-24 

Yttranden med synpunkter 
4. Länsstyrelsen 2019-01-24 
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2018-06-13, framfört synpunkter 
avseende risk för översvämning samt påverkan på riksintresse för kulturmiljövården. 
Länsstyrelsens synpunkt avseende risken för översvämning har beaktats i 
granskningsförslaget. Vad gäller påverkan på riksintresse för kulturmiljövården 
bedömer Länsstyrelsen att riksintresset riskerar att skadas om tillkommande 
bebyggelse utformas enligt granskningsförslaget. Graden av skada beror på det 
slutliga förslagets utformning, se nedan. Ett antagande av detaljplanen kan komma 
att överprövas. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Volymstudier och illustrationer har tillförts granskningsförslaget, något som 
Länsstyrelsen inte tagit del av tidigare. De visar dels ett ursprungligt förslag, dels ett 
förslag som omarbetats efter att kulturmiljöanalysen tagits fram, en analys som 
gjorts utan antikvarisk kompetens vilket är en brist. 
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Länsstyrelsen bedömer att planförslaget riskerar att skada riksintresset. Graden av 
skada beror på det slutliga förslagets utformning. Det ursprungliga förslaget föreslog 
bebyggelse som enligt Länsstyrelsen var bättre anpassat till stadsbilden och 
riksintresset vad gäller höjd, volym och struktur. 

Länsstyrelsen anser att det omarbetade förslaget har förlorat kvaliteter som fanns i det 
ursprungliga förslaget. Det höga huset med 7 våningar och en nockhöjd på 27 meter 
och en öppen länkande byggnad innebär en kraftig avvikelse gentemot rådande 
stadsbild, där bebyggelsen längs med omgivande gator är 2-4 våningar hög. 

För att tillgodose riksintresset bör planförslaget arbetas om, med utgångspunkt i det första 
förslaget. Den öppna strukturen i kvarteret är en viktig aspekt som bör bibehållas.  
Det är positivt att möjlighet till siktlinjer ska ges genom kvarteret. Detta bör kunna 
åstadkommas även i ett omarbetat förslag, genom öppningar/släpp i de långa 
byggnadsvolymerna mot Trädgårdsgatan och Malmgatan. 

Bebyggelsen i området utgörs idag huvudsakligen av hus i 2-4 våningar. Undantaget är 
punkthusbebyggelsen inom kvarteret som har åtta våningar. Dessa är dock byggda som 
”hus i park”, dvs indragna från gatan och placerade i parkmiljö. ”Hus i park” är en 
stadsbyggnadsprincip som började tillämpas under efterkrigstiden. Resterande delar av 
kvarteret följer den etablerade kvartersstrukturen med relativt låg bebyggelse i gatuliv. 

Ur kulturmiljösynpunkt är det negativt att flerfamiljshuset från 1920-talet i planområdets 
nordöstra del avses att rivas. 

Redaktionella synpunkter 
Parkeringen i byggnadens källarplan har reglerats med bestämmelsen T – trafik på 
plankartan. Om parkeringen är tänkt att fungera som en självständig enhet är det 
lämpligare att använda bestämmelsen P – parkering. Om det endast är boendeparkering 
som avses är det att betrakta som bostadskomplement och användningen ingår då i 
bestämmelsen B. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Nockhöjden för bostadshuset längs med Trädgårdsgatan har varit identiska i  samråd och 
granskning, dvs 27 meter, vilket går att läsa i plankartorna. Under samrådet hade 
Länsstyrelsen inga synpunkter på en nockhöjd på 27 meter. De två skisser som har lagts 
till planbeskrivningen i granskningsskedet, och som Länsstyrelsen hänvisar till i sitt 
yttrande, är förslag till utformning som båda är möjliga inom ramen för vad plankartan 
tillåter.  

I kunskapsunderlaget för riksintresse för kulturmiljö i Katrineholms stad står följande: 
”Kunskapsvärde: Pedagogiskt exempel på mönsterjärnvägssamhälle efter en 
idealstadsplan för järnvägsorter medvetet anlagd under järnvägens barndom på särskilt 
utvald plats för att främja lokal utveckling.” 
”Upplevelsevärde: Det ursprungliga järnvägsamhällets stadsplan parallellt med järnvägen 
norr och söder om denna är helt upplevelsebar.” 
”Bruksvärde: Riksintresset har idag bruksvärde som varande kommunikations-, tjänste-, 
handels-, industri och bostadsort.” 
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”Mål för att tillgodose riksintresset: De fysiska uttrycken för Katrineholms utveckling från 
järnvägens etablering till tiden innan andra världskriget ska bevaras och vara avläsbara i 
samhället. 
De enskilda komponenterna i riksintresset samt de två första stadsplanerna som givit 
förutsättningarna för dessa ska bevaras. 
Bibehållen funktion som kommuncentra med järnvägsverksamhet, handel i centrum, 
bibehållande av torgen som öppna platser, bostäder i de historiska delarna av samhället 
där sådan funnits. Gator ingående i rutnätsplanerna bibehålls öppna och obebyggda. 
Tillverkningsindustri och/ eller tex kontor bör införlivas i oanvända historiska 
industribyggnaderna för att upprätthålla bruk av dessa.” 

”Det innebär att: Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstrings-
tiden ska bibehållas men kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas. 
Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls. 
Centrala kommunala funktioner bör kvarligga i samhället och handel i centrum ska ges 
förutsättningar att leva vidare. 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo 
kvar och nyttja denna. 
Industrikvarter ges förutsättningar att kunna bibehålla sin utformning. 
Trädalléer vårdas och bibehålls.” 

Planavdelningens bedömning är att de värden och mål som räknats upp ovan inte skadas 
påtagligt av den föreslagna detaljplanen, eftersom den förslagna höjden om 27 meter på 
byggnaden längs med Trädgårdsgatan inte påverkar ovan nämnda faktorer.  
Rivningen av Taxihuset skulle kunna ifrågasättas utifrån målet att kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse ska underhållas kontinuerligt. Taxihusets befintliga kulturhistoriska 
värde bedöms emellertid idag vara relativt låg eftersom det har förvanskats avsevärt 
under årens lopp. 
Den underjordiska parkeringen kommer bara att vara till för boende i kvarteret. 
Planbestämmelsen Trafik stryks därför. 

5. Sörmlands Vatten & Avfall AB 2019-01-23 
Under Teknisk försörjning, lägg till följande text: 
Beakta att dagvatten som avleds till spillvattennätet skall anslutas till dagvattennätet i 
samband med byggnation. En ny förbindelsepunkt för dagvatten kommer att upprättas av 
Sörmland Vatten och Avfall AB.  
Renhållning: Inget att erinra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Ovanstående Text läggs till planbeskrivningen. 

6. Tekniska Verken 2019-01-22 
Tekniska verken drog in fjärrvärmeledning i garaget förra året på uppdrag av KFAB, då 
planen var att garaget skulle vara kvar och huset skulle byggas ovanpå. Nu verkar det som 
garaget skall rivas och byggas nytt. Innebär det att våra ledningar ligga kvar? 
Trädgårdsgatan 6 "Taxihuset" är även det anslutet till fjärrvärmenätet, vilket innebär att 
Tekniska verken behöver koppla bort ledningarna innan det rivs. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Fjärrvärmeledningarna kommer att rivas i samband med nybyggnation inom 
planområdet, men ska anläggas på nytt då de nya byggnaderna ska anslutas till 
fjärrvärmenätet. Till planbeskrivningen läggs att flytt av ledningar ska bekostas av 
exploatör. 

7. Sörmlands museum 2019-01-24 
I samrådsredogörelsen svarar kommunen på museets synpunkter rörande rivning av 
bostadshuset inom Vitsippan 12. Dels menar man att planområdet endast i mindre 
omfattning innehåller de värden som riksintresset för kulturmiljövård anger. 
Bedömningen delas inte av museet, och inte heller av länsstyrelsen som i sitt 
yttrande i samrådsskedet anger att byggnaden har bäring på riksintresset och att den i 
första hand bör bevaras. Vidare menar kommunen att byggnaden under årens lopp 
har förvanskats och saknar delvis de ursprungliga kulturmiljövärdena. Museet menar 
att byggnaden trots att den har förändrats genom åren fortfarande har kvar flera av 
sina karakteristiska detaljer och även är viktig i förståelsen av områdets framväxt. 

Kommunen efterfrågar i samrådsredogörelsen svar på varför museet anser att en 
byggnad på 27 meter är för hög för en placering i gatuliv. En byggnad som uppförs 
friliggande som hus i park, indragen från gatan, upplevs av naturliga skäl som 
mindre på grund av avståndet till betraktaren som rör sig i gatumiljön. Dessutom har 
punkthusen inom kvarteret ett avstånd mellan sig vilket gör stadsbilden och 
gaturummet luftigare.  
Att placera ett 27 meter högt hus i gatuliv och dessutom strax intill den övriga gatans 
bebyggelse på tre våningar, innebär inte bara ett stort brott mot närområdets i övrigt 
låga prägel utan också att gatan skuggas i en betydligt högre utsträckning än tidigare. 

Om man därtill lägger att ett befintligt hus rivs, med utpekade stadshistoriska och 
miljöskapande värden, anser vi att påverkan på stadsbilden och stadens kulturhistoria 
blir negativ. 

Som skäl för rivningen anges i planbeskrivningen (sid 5) att en ny byggnad mot 
Trädgårdsgatan skulle bli för kort om huset behålls samt att alternativet att bygga om 
huset skulle vara ekonomiskt och funktionellt ogenomförbart. Båda påståenden är 
mycket märkliga, och museet undrar vad kommunen grundar dessa slutsatser på. 

Inför samrådsskedet utfördes en kulturmiljöanalys av kvarteret med omnejd.  
Museet påpekade vid samrådet flera brister i analysen. Dels att den överhuvudtaget 
inte nämnde den byggnad som ligger inom planområdet, samt att den inte bedömde 
planförslagets påverkan på riksintresset. Analysen har utförts utan antikvarisk 
kompetens, vilket är anmärkningsvärt. Länsstyrelsen påpekade även detta i 
samrådsredogörelsen som en brist. Kulturmiljöanalysen av tar inte heller avstamp i 
vedertagna modeller för kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Det kanske också 
kan förklara bristerna i kulturmiljöanalysen. Till granskningsskedet har analysen 
reviderats och tar nu upp riksintresset för kulturmiljö samt den byggnad inom 
planområdet som avses rivas. I slutsatsen rörande relevans med hänsyn till 
riksintresset (sid 8) anges att i första hand grundläggande stadsplanestrukturer  
från etablerings- och blomstringstiden ska bibehållas men kan kompletteras om 
kulturhistoriska värden beaktas (Ett av målen för att tillgodose riksintresset, från 
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Kunskapsunderlaget). Att just denna punkt lyfts och inte punkten från samma 
kunskapsunderlag som lyder: Att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls 
kontinuerligt så att människor kan bo kvar och nyttja denna, är märkligt. Detta trots 
att en av länsstyrelsens synpunkter vid samrådet var att den äldre byggnaden som 
avses rivas har bäring på riksintresset. 

Även den reviderade versionen av kulturmiljöanalysen har flera brister. En viktig fråga är 
om huset som avses att rivas, som benämns ”taxihuset”, är kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse eller inte. Analysen undviker att gå in på detta. I analysen skrivs inget om 
husets historik och inte heller varför huset kallas ”taxihuset”. Även detta hade varit 
intressant att veta, för att få reda på husets historia och sammanhang i staden. I analysen 
skrivs också att det ”troligen är byggt på 1920-talet”, vilket talar för att det är värdefullt. 
Istället för att utveckla detta hänvisar man till Sörmlands museums rapport från 2013, en 
översiktlig inventering av hela staden, där karakteristiska och välbevarade hus 
markerades. Att den aktuella byggnaden saknar markering på kartan ska inte tolkas som 
att byggnaden saknar kulturhistoriskt värde, vilket också framgår av rapporten. Museet 
anser att det aktuella huset har bäring på riksintresset. Huset bidrar till att kunna avläsa 
stadens framväxt och utveckling från järnvägens etablering till tiden innan andra 
världskriget. 

I analysen beskrivs att ”taxihuset” har haft många tillfälliga användningar men förfallit för 
att det skulle rivas. Några små komfortförbättringar har gjorts under åren och i och med 
dessa har många tidstypiska element försvunnit (sidan 12). Och vidare bildtexten på sidan 
26: Det s k taxihuset har genomgått ett antal anpassningar för att göra det brukbart tills det 
ska rivas. Dessa förbättringar i komforten har gjort att många värdefulla detaljer har gått 
förlorade. Intressant i sammanhanget är att det är kommunens egna fastighetsbolag KFAB 
som äger huset och som nu vill riva det och ersätta med ett nytt. Plan och bygglagen 
föreskriver i 8 kap. 14 §: Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att 
dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras. 

Slutsats: 
Museet ifrågasätter mot bakgrund av ovan nämnda synpunkter om kulturmiljöanalysens 
slutsatser överhuvudtaget kan anses tillförlitliga. Museet menar dock att det finns goda 
möjligheter att förtäta inom stadsplanestrukturen och samtidigt ta hänsyn till den 
befintliga bebyggelsen. Detta gäller också för den nu aktuella detaljplanen. Här kan man 
enkelt komplettera den befintliga bebyggelsestrukturen med en byggnad i tre eller fyra 
våningar längs Malmgatan som bättre skulle passa in i stadsbilden. Även mot 
Trädgårdsgatan skulle det vara möjligt att placera en huskropp på den idag obebyggda 
ytan. De negativa effekterna av en högre byggnad längs Trädgårdsgatan och en rivning av 
befintligt bostadshus skulle då också kunna undvikas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Det är kanske möjligt att bygga ett fyravåningshus längs med Trädgårdsgatan och att låta 
Taxihuset stå kvar, men vore det det mest lämpliga alternativet? Vid framtagande av 
detaljplaner ska många olika aspekter studeras och avvägningar göras. I det här fallet 
har behovet av relativt små centrala lägenheter, varav en del ska bli gruppboende, vägts 
mot bland annat befintliga kulturmiljövärden. Större delen av planområdet består idag av 
parkering, ovan och under jord. I ett så pass centralt läge med gångavstånd till 
järnvägsstationen och centrum bedömer planavdelningen att bostadshus med en högre 
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täthet är ett mer effektivt och lämpligt utnyttjande av marken än dagens användning. 
Taxihuset rymmer få bostäder och skulle på grund av sin dåliga tekniska status vara dyr 
att renovera i förhållande till den boarea som kan åstadkommas genom nyproduktion.  

Ett hus som härstammar från 20-talet kan ha kulturhistoriska värden, men i det här fallet 
har många förändringar gjorts under årets lopp som bedöms ha minskat värdena 
avsevärt. Det kan tyckas beklagligt att byggnaden inte har bevarats och renoverats 
varsamt, men faktum kvarstår att så inte har skett. Det går inte att vrida tillbaka klockan 
och förhindra förfall och förvanskning. 

8. Service- och teknikförvaltningen 2019-01-22 
I tidigare samrådsyttrande har förvaltningen erbjudit sin kompetens och erfarenhet vad 
gäller trädplantering samt hantering av dagvatten, vilket också mottagits positivt av 
samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för projektering av infrastruktur. 
Förvaltningen saknar beaktande av perspektivfrågor som barn-, och 
jämställdhetsperspektiv i handläggningen. Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter 
på planförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planområdets centrala läge i staden ger god tillgänglighet till allmänna kommunikatio-
ner, kommunal och kommersiell service med mera. Ur ett barnperspektiv är det bra att en 
parkering byggs om till bostäder med en bilfri innergård och ytor som blir tillgängliga för 
lek. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det fördelaktigt med centralt belägna bostäder som 
minskar behovet av privat bilägande (kvinnor använder i högre utsträckning än man 
allmänna kommunikationer och har ett lägre bilinnehav). 

9. Skanova 2019-02-01 
Skanova har ledningar/kanalisation i detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt som 
möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter 
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Till planbeskrivningen läggs text om att eventuell flytt av ledningar ska bekostas av 
exploatör. 

10. Heimstaden 2019-01-11 
Heimstaden saknar en ordentlig utredning kring dags-/solljus och skuggbildning kring 
planområdet. Genomförd solstudie är undermålig och redogör inte för de konsekvenser 
som uppstår till följd av skuggbildning varken för befintlig eller tillkommande 
bebyggelse.  
I granskningshandlingarna kommenteras solstudien enbart med: "soligheten kommer att 
påverkas främst norr om de föreslagna huskropparna". Den solstudie som presenteras 
omfattar däremot endast byggnader placerade direkt söder/sydost om planområdet. 

Vi menar vidare att följden av den undermåliga solstudien är att kommunen inte kunnat 
visa på att detaljplanen uppfyller kraven i 2 kap 5 § PBL angående lämplig lokalisering 
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av byggnad med hänsyn till människors hälsa, vilket bland annat innefattar förekomsten 
av direkt solljus i planerade bostäder. Detaljplan medger en 15 m bred huskropp, vilket 
brukar resultera i ett antal enkelsidiga lägenheter. Detta torde försvåra möjligheten att 
uppfylla dagsljuskraven. Av vad som framgår av Boverkets rekommendation bör det vara 
minst fem timmars direkt solljus mellan kl. 09.00 och 17.00 i bostaden och på närmiljöns 
lekytor och sittplatser. Kommer de planerade bostäderna och dess eventuella 
uteplatser/balkonger att klara av att uppfylla Boverkets rekommendationer vad gäller sol- 
och dagsljus? 

Kommunen har inte heller påvisat att lokaliseringen och utformningen av byggnationen 
inte medför betydande olägenhet för omgivningen enligt vad som följer av 
omgivningskravet i PBL 2 kap. 9§. Vid bedömningen av vad som är en betydande 
olägenhet måste områdets karaktär och förhållandena på orten i övrigt beaktas. 
Katrineholm har en relativt låg exploateringsgrad inom tätorten och det aktuella området 
utgör inte en tät kvartersstad vilket talar för en lägre tolerans vad gäller skuggning och 
insyn. Placeringen av nybyggnation ger ett avstånd på 12 meter mellan befintlig och ny 
huskropp. Vad vi kan se är det i Katrineholm generellt inte ett kortare avstånd än 14 meter 
mellan parallella huskroppar (med undantag av fåtalet gavlar). 

Hur kommer de befintliga bostäderna söder om planområdet att påverkas av skuggning, 
främst de lägst belägna lägenheterna på Sibeliusgatan 3? 

Har en dagsljusutredning genomförts i samband med solstudien? 

Kommer de nya och befintliga bostäderna att kunna uppfylla Boverkets riktvärden med en 
beräknad dagsljusfaktor om minst 1% efter byggnationen? 

Heimstaden anser att en kompletterande utredning bör göras före planens antagande. Detta 
för att säkerställa att byggnationen kommer att uppfylla sol- och dagsljuskraven i BBR 
samt för att pröva huruvida delar av planen är lämplig med hänsyn till skuggning av 
omgivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Inför antagandet har solstudien uppdaterats med vyer som visar inom vilket tidsintervall 
direkt solljus når byggnadernas fasader.  
I dagsläget finns inga förslag på utformning av lägenheter eller placering av fönster, 
vilket innebär att dagsljusfaktorn kan beräknas först i bygglovsskedet. Riktlinjer för buller 
och dagsljus ska dock följas och kommer att styra den slutliga utformningen. I bygglovet 
granskas bland annat dessa aspekter för att säkerställa att kraven uppfylls.  
Boverkets rekommendation lyder: ”Minst 5 timmars sol mellan kl 9-17 vid vår-och 
höstdagjämning, alltså inte under vinterhalvåret. Nedan finns ett utdrag från BBR: 
”6:322 Dagsljus: Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt 
ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte 
är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.” 
”6:323 Solljus: I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där 
människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus.” 
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11. Fridhem Fastigheter 2019-01-24 
Under kapitlet kulturmiljö anges att "Riksintresset beskriver värdet av Katrineholms 
framväxt med en stadsmiljö som tydligt speglar utvecklingen från järnvägens anläggande 
till tiden före andra världskriget". Vidare anges att "Byggnaden anpassas till 
stadsbebyggelsen i omgivande kvarter när det gäller byggnadens placering, höjd och 
volym". Vi anser att man i detaljplanen inte har tagit tillräcklig hänsyn till detta, då 7-
våningsdelen angränsar till Trädgårdsgatans sannolikt äldsta flerfamiljsfastighet 
(Trädgårdsgatan 3) som är uppförd före andra världskriget och har två våningar.  
Vi anser även att 7-våningsdelen ter sig bombastisk i förhållande till sin omgivning. 

I granskningshandlingarna saknas beräkningsunderlag för skuggstudien. 
Vi har ej heller erhållit beräkningsunderlagen efter begäran. Enligt våra egna framtagna 
matematiska beräkningar så tycks skuggskissen i granskningshandlingarna vara 
missvisande. Den föreslagna huskroppen med tillåten nockhöjd på 27 meter och med en 
längd som överstiger längden på Trädgårdsgatan 3 med ca 40% skulle medföra en 
skuggning norrut en betydande del av dygnet. Vid höstdagjämningen den 21 september  
kl. 15, så skulle skuggningen vid fasaden på Trädgårdsgatan 3 vara ca 15 meter hög, d v s 
betydligt högre än fastighetens nock. Vidare så förläggs första våningen på 
Trädgårdsgatan 3 i skugga från den 18 augusti till den 24 april även när solen står som 
högst. När det gäller skuggning av kringliggande fastigheter så delar vi inte 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att jämställa skuggning mot norr och mot 
öster. 

Vi vidhåller att det inte är lämpligt att bygga en 7-vånings fastighet intill Trädgårdsgatan 
och att om man bygger en så hög byggnad, så bör den uppföras i lägre terräng. 
Med anledning av ovanstående så anser vi att den föreslagna detaljplanen inte bör antas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En högsta nockhöjd på 27 meter för den föreslagna byggnaden vid Trädgårdsgatan 
motsvarar höjden på de punkthus som finns i kvarteret, strax söder om planområdet. 
Beräkningsunderlaget för skuggstudien är gjort i Sketchup, där husen har modellerats och 
sedan belysts vid olika tider på dygnet och året. Inför antagandet framkom att modellen 
inte hade georefererats till Katrineholm, vilket dessvärre innebär att skuggorna i 
modellen inte var korrekta. Detta har justerats inför antagandet, och den rättade 
solstudien läggs till antagandehandlingarna. Den som vill kan kontakta planavdelningen 
för att ta del av solstudien. 

12. Privatperson 1 2018-12-28 
Kunde läsa i planbeskrivningen att text under rubrik "Parkering" endast beaktar planering 
av bilparkering inom fastigheten. Jag yrkar för att kommunen också använder möjligheten 
enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 9-10 §§, för att utforma detaljplanen så att den 
gynnar och förbättrar möjligheterna till ett ökat cyklande. Anser detta som viktigt att 
beakta p.g.a. fastighetens centrala läge. 
Min synpunkt är därför att det bör definieras ett parkeringstal gällande cyklar vid 
nybyggnationen och om lämpligt beskriva dess placering och utformning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
Plats för cykelparkering kan erbjudas på innergården och i den öppna portalen i 
hörnbyggnaden vid korsningen Trädgårdsgatan-Malmgatan. 
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13. Privatperson 2 2019-01-21 
Huskroppen som byggs efter Trädgårdsgatan har jag inga synpunkter på, men den del som 
byggs ner på Malmgatan anser jag är fel. Det befintliga huset på Sibeliusgatan 3 blir ju 
inbyggt. Avståndet mellan huskropparna blir endast 12,5 meter, troligtvis det minsta i 
stan. Bygg inte ner längre på Malmgatan än att ni tangerar befintligt hus norra sida, då blir 
huset Sibeliusgatan 3 ej inbyggt. Och var ska alla bilar ta vägen som parkerar där? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Att bygga ett nytt hus längs Malmgatan som endast tangerar nordfasaden på Sibelius-
gatan 3 skulle medföra att mer än halva den föreslagna byggnadskroppen skulle få 
strykas, vilket är orimligt mycket. De bilar som nu parkerar på Vitsippan kommer att 
hänvisas till parkering i närområdet. 

Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och 
granskning 
Länsstyrelsen: Den föreslagna högsta tillåtna nockhöjden på 27 meter för byggnaden längs 
med Trädgårdsgatan sänks inte, och Taxihusets rivning kvarstår. 

Sörmlands museum: Den föreslagna högsta tillåtna nockhöjden på 27 meter för byggnaden 
längs med Trädgårdsgatan sänks inte, och Taxihusets rivning kvarstår. 

Fridhem Fastigheter: Den föreslagna högsta tillåtna nockhöjden på 27 meter för byggnaden 
längs med Trädgårdsgatan sänks inte. 

Heimstaden: En dagsljusutredning kan inte genomföras inför antagande eftersom förslag till 
utformning av lägenheter och placering av fönster saknas. Denna fråga kommer att behandlas 
i bygglovsskedet. 

Privatperson 1: Parkeringstal för cyklar läggs inte till plankartan. 

Privatperson 2: Avståndet mellan den föreslagna bebyggelsen och byggnaden med adress 
Sibeliusgatan 3 minskas inte. Den föreslagna byggnadens längd vid Malmgatan kortas inte. 

Ändringar i förslaget 
Planbeskrivning 

• Sid. 9: Text om att gårdens bjälklag ska vara körbart har strukits, eftersom
Räddningstjänsten kan nå alla lägenheter utan att köra in på gården. 

• Sid. 12: Under rubriken ”Teknisk försörjning” har text lagts till om att Skanova har
teleledningar i området samt att eventuell ledningsflytt ska bekostas av exploatör.
Under rubriken ”Dagvatten” har text lagts till om att dagvatten som avleds till
spillvattennätet ska avledas till dagvattennätet i samband med byggnation, och att
SVAAB kommer att upprätta ny förbindelsepunkt.
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• Sid. 14-15: Information har lagts till om att en ny solstudie har gjorts, och resultatet
redovisas på sid. 15 i planbeskrivningen.

Plankarta 
• Bestämmelsen ”Trafik” utgår.
• Bestämmelsen ”Entréer placeras mot gatan” utgår.
• Bestämmelsen om att marken ska överdäckas med körbart och planterbart bjälklag

revideras: formuleringen ”körbart” utgår.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 9 maj 2019 

Ellen Liljencrantz Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 
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Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
- Godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad 9 maj 2019.
- Ställa ut detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1, del av fastigheten

Lövkojan 10, Katrineholms kommun, för granskning.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de 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 21 februari
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daterad 9 maj 2019.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av befintlig byggnad på
fastigheten Lövkojan 10 till bostadslägenheter samt värna byggnadens
karaktärsdrag.
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Plankarta
Samrådsredogörelse
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Del av fastigheten Lövkojan 10, Katrineholms kommun 
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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 ikraft 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. 

Handlingar 
• Plankarta

• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument)

• Fastighetsförteckning

• Behovsbedömning

• Samrådsredogörelse

Utredningar  
Kv. Lövkojan, Katrineholm, Utredning omgivningsbuller, Structor 2018-12-20 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av befintlig byggnad på 

fastigheten Lövkojan 10 till bostadslägenheter samt värna byggnadens karaktärsdrag. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren vill utveckla sin fastighet genom att omvandla och förtäta kvarteret med 

bostäder enligt översiktsplanens intentioner och samtidigt bibehålla Gallerian Kvarnen som 

kommersiell nod längs Köpmangatan. För att möjliggöra detta så behöver gällande detaljplan 

ändras p.g.a. att den enbart medger handel. Som en första etapp är tanken att bygga om 

befintligt hotell till minde bostadslägenheter samtidigt som bottenvåningen bibehålls som en 

del av gallerian. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet ligger centralt i Katrineholm söder om järnvägen och avgränsas i öster av 

Vasavägen, i söder av Fredsgatan, i sydväst av Köpmangatan, i väster och norr av gallerians 

lågdel och dess parkering.  Planområdesgränsen går i fasadliv runt hela f.d. hotellbyggnaden 

och har en markareal på 1030 kvadratmeter. 
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Markägoförhållanden 
Fastigheten ägs av Lövkojan 10 AB. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 november 2018 att ge Samhällsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som medger både bostäder och 

centrumfunktioner på fastigheten Lövkojan 10.  

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030, där berört område

ligger inom T1-området, Tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske. Planförslaget bidrar till 

en mer blandad stad med både centrum och bostäder i city. 

Grönplan 
Detaljplanen berör inte direkt grönplanen. Fler bostäder i centrum bidrar dock till att fler 

kan nyttja stadsparken strax söder om planområdet, vilket bidrar positivt till boendemiljön.

Ortofoto, med planområdet inritat med röd linje 

Riksintresse 
Detaljplanen ligger i Katrineholms stadskärna som är av riksintresse för Kulturmiljövården 

D28 Katrineholm. Riksintressets motivering: Stadsmiljö som tydligt speglar 
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järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor och där utvecklingsstadierna från ren 

landsbygd till modern stad är läsbara. Uttryck för riksintresset: Stadsplan och bebyggelse vid 

järnvägsstationen, järnvägsparken och Stora Torget. 

Detaljplan 
Gällande detaljplan för området är antagen 1966 och medger endast användningen handel. 

Miljöbedömning 
En behovsbedömning är framtagen för utveckling av hela fastigheten vilket omfattar både 

etapp 1 (f.d. hotellet) och etapp 2 (övriga fastigheten med förtätning med nya byggrätter). 

Denna detaljplan omfattar enbart etapp 1. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det 

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 
Omvandlingen av Vasavägen från trafikled till gestaltad lågfartsgata pågår. När byggnationen 

är klar kommer korsningen Fredsgatan/Vasavägen att vara utformad som gångfartsområde. 

Vasavägen kommer att smalnas av från fyra körfält till två körfält och ge plats till bredare 

gång- och cykelbana och nya trädalléer. Detta kommer att innebära lägre hastigheter och 

färre körande bilar i bredd och därmed mindre buller och avgaser vilket ger bättre

boendemiljö i centrum. 

Förutsättningar och förändringar 
Kultur 

Platsens historia 
F.d. hotellbyggnaden och dess omgivning utgör en del av den äldre stadskärnan. Dess struktur 

överensstämmer med de äldre stadsplanerna som togs fram då Katrineholm växte fram till en 

viktig järnvägsknutpunkt i slutet av förra seklet. Gatustrukturen med Köpmangatan, 

Fredsgatan och Vasagatan är densamma nu som då. Köpmangatans diagonal förbinder 

stationsområdet och Stora Torget med Vasavägen som viktig landsväg. Hotellbyggnaden i sig 

med sitt tidigare innehåll som mötesplats för resande utgör en viktig symbolbyggnad i staden. 

Byggnadens historia
Den äldsta delen av byggnaden, som utgörs av hörnet mot Vasavägen och Fredsgatan, 

uppfördes 1912 av byggmästare Plantin. 1918 sålde Plantin fastigheten till 

konsumentföreningen som drev verksamhet här fram till 1990, då föreningen uppgick i KF-

koncernen. När huset uppfördes hade det ett helt annat utseende än idag. De två nedre 

våningarnas fasad hade mörkt tegel med putsade horisontella fält, och endast den översta 

våningen var putsad i sin helhet. Fönstren hade korspostindelning och var välvda på de två 

nedre våningarna, och de övre våningarnas fönster var småspröjsade upptill. Byggnaden har 

förlängts först åt Vasavägen och därefter åt Köpmansgatan någon gång under 1900-talets mitt. 

Tidigare fanns det även ett betydligt smäckrare skärmtak än det som finns idag. 
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Foto från 1920-talet 

Kulturmiljövärden 
Huset har förvanskats under årens lopp men har ändå en del värdefulla karaktärsdrag kvar 

som ska bevaras då de anknyter till byggnadens historiska betydelse. Detaljplanen har därför 

planbestämmelser om att byggnadens karaktärsdrag ska bevaras. Följande karaktärsdrag har 

identifierats som viktiga och ska bevaras: 



Granskningshandling 

6 (14) 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Om fornlämningar påträffas i samband med ombyggnationen föreligger anmälningsplikt 

enligt kulturminneslagen. 

Bebyggelseområden 

Bostäder och centrumfunktioner 
F.d. hotellbyggnaden planläggs för användningen bostäder från våning 2 till 4 och att våning 

1 bibehålls för centrumfunktioner. Därmed säkerställs att bottenvåningen fortsätter att vara 

kommersiell och levande med gallerian och dess butiker och kaféer. Om man i framtiden vill 

omvandla bostäderna till hotell/ kontor eller annan centrumfunktion är det också möjligt. 

Detaljplanen blir därmed flexibel och bidrar till att stadskärnan blir en levande blandstad. 

Ombyggnationen av hotellet genererar ca 55 nya smålägenheter centralt i Katrineholm. 

Placering, skala, utformning och material 
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 15 meter vilket innefattar även vindsvåningen med de 

karaktäristiska takkuporna. För att byggnaden skall ha en stadsmässig strikt fasad får endast 

franska balkonger uppföras ut mot Köpmangatan och Vasavägen. Utkragande balkonger är 

dock tillåtna in mot baksidan och en eventuellt framtida innergård i etapp 2. Denna

innergård kan då även utgöra friyta för de boende inom kvarteret. I övrigt vad gäller

utformning och material så är det karaktärsdragen som anges under Kulturmiljövärden som 

gäller som planbestämmelse för utformning av fasad och tak. 

Service 
Byggnaden/planområdet ligger mitt i centrum med både kommersiell och offentlig service. 

Jämställdhet, integration och barnperspektiv 
Fler bostäder i city nära järnvägsstationen möjliggör för både män, kvinnor och barn oavsett 

etnisk bakgrund att få en bra bostad med god tillgänglighet till regionala hållbara transporter. 

Fler bostäder i city bidrar till en mer levande stadskärna med fler människor som rör sig på 

gator och torg vilket i sin tur ökar den sociala kontrollen och tryggheten för både barn och 

vuxna. En levande stadskärna skapar bättre förutsättningar för att människor med olika 

bakgrunder möts. Detta kan bidra positivt till integrationen. 

Tillgänglighet 
Vid ombyggnationen är det viktigt att bostäderna utformas så att så stor del som möjligt är 

tillgängliga även för funktionshindrade barn och vuxna. Såväl fysiska som psykiska 

funktionshinder är viktiga att beakta i utformningen. Tillgängligheten regleras i BBR 

(Boverkets Byggregler). 

Friytor 

Lek, rekreation och natur 
Detaljplanen omfattar endast byggnaden. Söder om planområdet finns dock både lek 

rekreation och natur i den centrala stadsparken, se under tidigare rubriken Grönplan. 
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Gator och trafik 

Gång- och cykelvägar 
Planområdet ansluter direkt till det övergripande gång- och cykelvägnätet längs Vasavägen. 

Köpmangatan utgör stadens centrala gågata för oskyddade trafikanter. 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger inom gångavstånd till resecentrum och järnvägsstationen. 

Parkering 
Inom fastigheten Lövkojan 10 finns idag en stor markparkering till gallerian med 79 st 

parkeringsplatser. Bedömningen är att kapacitet finns för att även kunna inrymma 

boendeparkering. Eftersom hotellrummen byggs om till flera mindre lägenheter och att läget 

är centralt med god tillgänglig till service och kollektivtrafik är Samhällsbyggnads-

förvaltningens bedömning att p-talet blir ca 0,6 bil/lägenhet. Om 55 nya lägenheter tillskapas 

behövs 33 p-platser vid p-tal 0.6. P-tal för handel är 15 st parkeringsplatser/1000 kvadratmeter 

handel vilket skulle medföra 60 parkeringsplatser för gallerian Kvarnen. Fastigheten behöver 

därför inrymma minst 93 parkeringsplatser för att tillgodose parkeringsbehovet för handel och 

bostäder. För att möjliggöra det kan befintlig markparkering omdisponeras och effektiviseras 

enligt parkeringsskiss nedan. Då skulle 93 parkeringsplatser kunna inrymmas. Vid främjande 

av hållbara transporter genom bl.a. förbättrad väderskyddad cykelparkering, cykelpool och
bilpool kan p-talet för bostäderna minskas. Detta kommer i så fall att hanteras vidare i

bygglovskedet. Ny cykelparkering kan även inrymmas på den större markparkeringen på

baksidan i anslutning till entréerna, förslag på läge redovisas i parkeringsskissen. De kan med 

fördel utformas med väderskydd. 

Parkeringsskiss 
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Störningar 

Buller 
Planområdet är idag exponerat av omgivningsbuller från både järnvägs- och biltrafik. Structor 

Akustik har därför genomfört en utredning för omgivningsbuller (2018-12-20). Området 

exponeras främst för spårtrafikbuller från västra och södra stambanan som är belägna norr och 

väster om området, men även från vägtrafikbuller från Vasavägen, Fabriksgatan och 

Fredsgatan. Buller från omgivande verksamhet (kylmedelskylare och ventilation på delar av 

taket av fastigheten Lövkojan 10) har också identifierats som närliggande bullerkällor. 

Spårtrafiken utgår från prognos år 2040 och vägtrafik utgår från prognos år 2035. 

Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som högst 62 dBA för fasader som 

vetter mot Vasavägen. Således uppfylls riktvärdet om högst 65 dBA vid fasad för lägenheter 

om högst 35 m2, vilket är de planerade storlekarna på lägenheterna belägna intill denna fasad. 

Vid övriga fasader beräknas ljudnivåer under 60 dBA, vilket innebär att de lägenheter som 

planeras bli större än 35 m2 även uppfyller det striktare riktvärdet om högst 60 dBA vid fasad 

för lägenheter som är större än 35 m2. Vid förändring av nuvarande planskisser är det således 

möjligt att planera lägenheter större än 35 m2 intill alla fasader med undantag för fasader som 

vetter mot Vasavägen samt vid en fasad som är belägen i hörnet mellan Vasavägen och 

Fredsgatan. Vid den markerade uteplatsen på planskissen överskrids riktvärdet om högst 50 

dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå, med undantag för den 

maximala ljudnivån vid en liten del av fasaden som vetter mot Fredsgatan. Uteplatsen 

kommer därmed inte att anordnas i etapp 1. En ny gemensam uteplats kan anordnas skyddat i

etapp 2 då ny avskärmande bebyggelse kommer att tillkomma. En möjlig skyddad uteplats 

illustreras i slutet av detta avsnitt. Exakt placering och utformning av den uteplatsen avses 

utredas vidare i etapp 2. Befintligt verksamhetsbuller på delar av taket på fastigheten 

Lövkojan 10 har ej medtagits i beräkningarna, dessa bör utredas vidare i samband med 

projektering och bygglov. 
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Dygnsmedel ekvivalent ljudnivå dBA vid fasad från spår- och vägtrafik 
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Maximal ljudnivå dBA vid fasad från spår- och vägtrafik 

Planskiss för bostadsvåning. Rödruta markerar tidigare förslag på uteplats som nu utgår. 
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En planbestämmelse m1, har införts som innebär att endast bostadslägenheter om högst 35 

kvm får orienteras mot Vasavägen samt vid en fasad som är belägen i hörnet mellan 

Vasavägen och Fredsgatan, se bild nedan. 

Inom röd linje är bullerutsatt fasad där endast bostadslägenheter om högst 35 kvm får 

orienteras mot. 

Illustration möjlig skyddad uteplats i etapp 2.
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Inomhusbuller kommer att hanteras i samband med bygglovet där BBR-kraven skall 

uppfyllas. Vid behov kan invändig tilläggsisolering i fasad och byte av fönster genomföras, 

det är då viktigt att fasaden ej förvanskas. 

Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde för både vatten, spillvatten och 

dagvatten. Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. 

I detaljplanen för etapp 1 regleras enbart användningen av befintlig byggnad vilket medför att 

inget nytt ytvatten tillförs dagvattennätet. Dagvatten från planområdet består enbart av rent 

takdagvatten som tas om hand via dagvattennätet i gatan. Eftersom etapp 1 inte medför 

ytterligare dagvatten som behöver tas om hand har ingen ny dagvattenutredning genomförts. I 

samband med etapp 2 när ny bebyggelse avses att uppföras kommer lokalt omhändertagande 

av dagvattnet för hela fastigheten att utredas enligt Kommunens policy för dagvatten.  

El, fjärrvärme, tele, bredband 
Fastigheten är ansluten till el, fjärrvärme, tele och bredband. Skanova önskar behålla 

teleanläggningar i nuvarande läge, eventuell flytt/skydd av teleledningar ska bekostas av 

exploatören. 

Avfall 
Avfall från bostäderna kommer att tas omhand inom fastigheten. Förslag är att en mindre 

tillbyggnad med kompletterande soprum för lägenheterna byggs vid den nordöstra gaveln, se 

parkeringsskissen ovan. Placering och utformning kommer att klarläggas i samband med 

projektering och bygglov där även eventuellt soprum inne i befintlig byggnad kommer att 

behandlas.  

Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 

Kulturmiljö 
Detaljplanen innebär att befintlig symbolbyggnad som hotellbyggnaden utgör kan få ny 

ändamålsenlig användning med nya bostäder. På detta sätt tas byggnaden tillvara samtidigt 

som byggnadens kulturhistoriska karaktärsdrag skyddas. Detaljplanen bidrar därför till 

Katrineholms identitet som historisk järnvägsknutpunkt. Detaljplanen bidrar positivt för 

skydd av kulturmiljön. 

Bebyggelse 
Detaljplanen innebär att befintlig hotellbyggnad kan byggas om till bostäder vilket bidrar till 

fler bostäder i centrum och därmed till en mer blandad och levande stad. Att ett tomt hotell 

fylls med nya bostäder bidrar positivt till bebyggelsemiljön. 
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Trafik 
De nya bostäderna innebär att delar av parkeringen inom fastigheten kommer att reserveras 

som boendeparkering istället för parkering till gallerian. Konsekvensen blir färre parkeringar 

för handel i centrum. Eftersom det handlar om ett fåtal p-platser bedöms konsekvensen bli 

liten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ombyggnationen från hotell till bostäder innebär investeringar i fastigheten. Fler bostäder i 

centrum ökar marknadsunderlaget för kommersiell och offentlig service. En flexiblare 

användning för fastigheten bidrar även till ett högre värde på byggrätten. 

Ekologiska konsekvenser 

Park och natur 
Detaljplanen berör inga ekologiska aspekter. 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd 2019 - kvartal 1 

Granskning 2019 – kvartal 2 

Antagande 2019 – kvartal 3 

Lagakraft 2019 – kvartal 4 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 15 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Detaljplanen omfattar ingen allmänplats. 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Detaljplanen berör del av fastigheten Lövkojan 10. 

Fastighetsbildning 
Möjlighet finns att avstycka byggnaden till en egen fastighet för bostadsändamål och 

centrum. Detta är dock inte aktuellt eftersom bostäderna avser att uppföras som hyresrätter

och ingå i befintliga fastigheten för gallerian. En avstyckning i dagsläget är därför inte
aktuell. 
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Gemensamhetsanläggningar 
Om byggnaden skulle avstyckas alternativt att en 3-d fastighet för bostäderna skulle skapas 

kan det bli aktuellt att göra delar av parkeringsanläggningen till en gemensamhetsanläggning 

samt ev. vissa interna kommunikationer genom gallerian. 

Ledningsrätt 
Inga kända ledningsrätter berörs. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Ett planavtal daterat 26 oktober 2018 har upprättats mellan exploatören och kommunen som 

reglerar ansvarsfördelning och kostnad för detaljplanen. Planavgift tas inte ut i samband med 

bygglov. 

Tekniska frågor 
Fastigheten och den befintliga hotellbyggnaden är redan ansluten till teknisk försörjning. 

Några ytterligare tekniska åtgärder bedöms ej behövas vidtas vid ett genomförande av 

detaljplanen. 

Medverkande tjänstemän och konsulter 
Detaljplanen är framtagen av Petter Jonegård Planeringsarkitekt FPR/MSA J. Urban Form i 

samarbete med Carlo Diociaiuti Arkitekt SAR/MSA Lumen Arkitekter AB. Handläggande 

Planarkitekt på Katrineholms kommun är Sara Eresund. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 9 maj 2019 

Sara Eresund  Erik Bjelmrot 

Planarkitekt  Avdelningschef 
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Dnr: PLAN.2018.11 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

tillhörande 

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1 
Del av fastigheten Lövkojan 10, Katrineholms kommun 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-05-09 

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

tidsperioden 21 februari till 14 mars 2019. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset 

Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits 

tillgängliga på kommunens hemsida.  

Plansamrådet annonserades i Katrineholms Kuriren 21 februari 2019.

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 2019-02-21 

2 Kommunstyrelsen 2019-03-04 

3 Service- och tekniknämnden 2019-03-05 
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Yttranden med synpunkter 

4 Skanova AB      2019-02-25 

Skanova AB framför att befintliga teleanläggningar önskas bibehållas i nuvarande läge och 

att eventuellt flytt eller skydd av telekablar bekostas av den part som initierar åtgärden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    

Befintliga teleanläggningar bedöms inte att påverkas av detaljplanens genomförande. 

Skanovas ståndpunkt att behålla teleanläggningar i nuvarande läge kommer att noteras i 

planhandlingarna. 

5 Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker    2019-03-04 

Hyresgästföreningen har inget att erinra mot planförslaget. De befarar att kostnaderna för 

ombyggnation blir höga och därmed hyrorna. De ser dock positivt till att hyresrätter 

byggs centralt eftersom efterfrågan är stor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar   

Yttrandet föranleder inga ändringar. 

6 Västra Sörmlands Räddningstjänst   2019-03-12 

VSR framför att med tillgängligheten till fastigheten så kommer även krav på frångänglighet 

vilket medför att personer som bor/vistas i fastigheten måste kunna sätta sig i säkerhet vid 

brand eller annan olycka i fastigheten. VSR anser att räddningstjänsten inte ska vara en del av 

utrymningen av denna fastighet. Om räddningstjänsten planeras att vara en del av 

utrymningen måste det finnas uppställningsplatser och framkörningsvägar runt hela 

fastigheten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    

Utrymning och brandskydd kommer att hanteras vidare i projekteringsskedet så att erforderlig 

frångänglighet för personer som bor/vistas i fastigheten åstadkoms. Uppföljning av detta 

kommer att ske i samband med bygglovet. 

7 Lantmäteriet      2019-03-13 

Lantmäteriet har noterat att det inte framgår om något exploateringsavtal ska tecknas. Om 

avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen redan i samrådskedet redovisa avtalens 

huvudsakliga innehåll och dess konsekvenser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    

Avsikten är inte att det ska tecknas något exploateringsavtal. 

8 Sörmland Vatten och Avfall AB     2019-03-12 

Sörmland Vatten och Avfall AB framför att under avsnittet Teknisk försörjning ändras rubrik 

till ”Vatten och avlopp” alternativt ”Vatten, spillvatten och dagvatten”. Lägg till texten att 

fastigheten är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Inför etapp 2 ska 

dagvattenhanteringen utredas enligt dagvattenpolicyn samt handlingsplan för dagvatten 2018-

2021. Renhållningen har inget att erinra mot planförslaget. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    

Sörmland Vatten och Avfall AB:s synpunkter kommer att tillgodoses. 

9 Sörmlands Museum      2019-03-14 

Sörmlands Museum beskriver historik och bakgrund till byggnadens uppförande och den 

förändring byggnaden har genomgått. Museet har inget emot den ändrade användningen och 

är positiva till att förse byggnaden med varsamhetsbestämmelser. Däremot anser de att 

varsamhetsbestämmelsen bör vara bättre förankrad i byggnadens historia och inte befästa den 

förvanskning som har skett på senare år. Bestämmelsen bör vara formulerad så att den 

möjliggör ett återgående till det äldre utseendet. En alternativ formulering på 

varsamhetsbestämmelse kan vara: Byggnadens ursprungliga karaktär och utformning ska 

vara vägledande vid exteriör förändring. En bättre beskrivning av byggnaden och dess tidiga 

utseende bör läggas till och ersätta de karaktärsdrag som omnämns. Museet hade gärna sett att 

den äldsta delen av byggnaden försågs med rivningsförbud. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    

Planbeskrivningen kommer att kompletteras vad gäller beskrivningen av byggnadens historik 

och dess tidigare utseende. Eftersom att byggnaden är så pass förvanskad bedöms 

varsamhetsbestämmelsen utgöra ett lämpligt skydd för att bibehålla byggnadens befintliga 

karaktärsdrag och värde som symbolbyggnad. 

10 Länsstyrelsen Södermanlands län    2019-03-21 

Länsstyrelsen framför att med hänsyn till ingripandegrunderna i PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas, under förutsättning att 

Länsstyrelsens synpunkter avseende hälsa och säkerhet (buller och markföroreningar) 

kommer att beaktas. 

Hälsa och säkerhet - Buller  

Länsstyrelsen framför att utifrån underlaget saknas det idag en skyddad sida enligt 

trafikbullerförordningens riktvärden och att planbestämmelsen m1 därför behöver revideras 

så att endast bostadslägenheter om högst 35 kvm tillåts i de delar som anges i 

bullerutredningen.  

De anser även att en redogörelse ska finnas med i planbeskrivningen för hur inomhusbuller 

kommer att klaras vid en ombyggnation så att inte byggnaden riskerar att förvanskas. 

Länsstyrelsen ser positivt på att en gemensam skyddad uteplats planeras i etapp 2, men anser 

att detta behöver klargöras tydligare och att det finns förutsättningar att anordna en sådan 

gemensam uteplats. Detta för att bullerförordningen ska kunna anses uppfylld i samband med 

detaljplaneringen. 

Hälsa och säkerhet - Markföroreningar 

Länsstyrelsen framför att inför granskningsskedet måste kommunen redogöra för 

föroreningssituationen inom berört område. Föroreningssituationen, eventuella åtgärder samt 

bedömning om åtgärderna är genomförbara såväl tekniskt som ekonomiskt ska tydligt 

beskrivas i planbeskrivningen. 
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Övriga råd och synpunkter - kulturmiljö 

Länsstyrelsen ser positivt på planens syfte att värna byggnadens karaktärsdrag och delar 

kommunens bedömning att den f.d. hotellbyggnaden är en viktig symbolbyggnad för staden. 

De föreslår att det kan vara lämpligt att komplettera varsamhetsbestämmelsen k1, som kan 

skydda karaktär och ange vilken utformning byggnaden ska ha, med skyddsbestämmelse q, 

d.v.s. vilka material som ska bibehållas eller utpekade delar som inte får förändras eller tas 

bort. Det kan även vara lämpligt att ange rivningsförbud r. 

Det kan med fördel förtydligas i planbeskrivningen vad som ska gälla som den mätbara 

definitionen av det som planbestämmelsen avses med ”franska balkonger”. Detta eftersom 

begreppet om än är vedertaget, varken finns definierat i PBL eller annan relevant 

författningstext, såvitt Länsstyrelsen kan se. 

Övriga råd och synpunkter – verksamhetsbuller 

Utöver trafikbuller exponeras bostäderna för buller från ventilation och kylmedelkylar på 

närliggande tak. Boverket har tagit fram en vägledning om industri och annat 

verksamhetsbuller vid planläggning av bostadsbebyggelse. I vägledningen anges ljudnivåer 

och riktvärden som är eftersträvansvärda för att undvika olägenheter för människor. 

Länsstyrelsen förordar att hänsyn till dess bullerkällor tas inom ramen för planarbetet. 

Övriga råd och synpunkter – återvinning och avfallshantering 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att avfallshanteringen klargörs inom ramen för 

planarbetet och att denna fråga inte hänskjuts till bygglovskedet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar   

Trafikbuller 

Länsstyrelsens synpunkter beträffande trafikbuller kommer att tillgodoses och m1 
bestämmelsen kommer att revideras så att enbart bostäder om högst 35 kvm tillåts mot 

Vasavägen och berörd fasad i hörnet Vasavägen/Fredsgatan.  

Beträffande inomhusbuller kommer BBR:s krav att säkerställas i samband med bygglovet. 

Kommunen anser att eventuella tekniska lösningar för att hantera inomhusbuller hör hemma

i bygglovsprövningen. 

Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om möjlig framtida skyddad uteplats i 

etapp 2. 

Markföroreningar 

I den tidiga behovsbedömningen identifierades markföroreningssituationen som en viktig 

fråga att utreda. Behovsbedömningen omfattade då hela fastigheten inklusive parkeringen där 

den tidigare bensinstationen låg. Detaljplanen delades sedan in i två etapper där aktuell 

detaljplan enbart behandlar etapp 1 som omfattar den befintliga byggnaden f.d. hotellet. 
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Fastigheten omfattades av SPIMFABS undersökningar och enligt EBH-stödet är området rent 

och inga åtgärder krävs. (EBH-stöd: Riskklass okänd, SPIMFAB:s ärendenr 4903 avslutat 

2008-03-11, rent).  

Parkeringen utanför planområdet men inom fastigheten kommer att bibehållas som parkering 

i etapp 1. Detaljplanen innebär ingen nybyggnation utan enbart att bostäder tillåts i våning 2 

till 4 i f.d. hotellet. Bottenvåningen (våning 1) som har direkt kontakt med marken får enbart 

användas för centrumfunktioner. Detta innebär att bostäderna där personer stadigvarande 

vistas inte kommer att ha kontakt med marken. Inga markarbeten kommer att ske i etapp 1 

och därmed ingen exponering av eventuella okända markföroreningar.  

Utifrån ovan bedömer kommunen att det inte förekommer risk för människors hälsa och

säkerhet i etapp 1 p.g.a. eventuella markföroreningar. Markföroreningsituationen är dock

relevant och viktig att utreda i etapp 2 där nybyggnation planeras på delar av den befintliga 

parkeringen.  

Kulturmiljö, verksamhetsbuller, återvinning och avfallshantering 

Samrådsförslagets varsamhetsbestämmelse utgör ett erforderligt skydd för att bibehålla 

byggnadens befintliga karaktärsdrag och värde som symbolbyggnad. Kommunen bedömer 

inte att ytterligare skydd i form av q och r bestämmelse är nödvändig. Begreppet ”franska 

balkonger” bedöms inte behöva tydliggöras då det är ett vedertaget begrepp.

Vid bygglovet kommer erforderliga åtgärder att hanteras för att minska eventuellt 

verksamhetsbuller från ventilation och kylmedelkylar. Tekniska lösningar som huvar eller 

riktningar på utluft, filter m.m. utgör en bygglovsfråga som ej hanteras vidare i detaljplanen. 

Återvinning och avfallshantering kommer att ske inom fastigheten. Renhållningen på 

Sörmland Vatten och Avfall AB hade inget att erinra mot planförslaget. Frågan kommer att 

hanteras vidare i bygglovsskedet. 
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Ändringar i förslaget 
Planbeskrivning 

• Skanovas ståndpunkt att behålla teleanläggningar i nuvarannde läge har införts i

planbeskrivningen och att eventuell flytt/skydd av teleledningar bekostas av exploatören.

• Under avsnittet Teknisk försörjning ändras underrubrik till ”Vatten, spillvatten och

dagvatten”. Texten ”fastigheten är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet” införs

även under samma avsnitt.

• Ny text införs som beskriver byggnadens historik och tidiga utseende.

• Revidering av texten om trafikbuller och bestämmelsen m1 så det tydligt framgår att

endast bostäder om högst 35 kvm tillåts mot Vasavägen och berörd fasad i hörnet

Vasavägen/Fredsgatan. Möjlig skyddad uteplats i etapp 2 tydliggörs.

Plankarta 
• Bestämmelsen m1 revideras så det tydligt framgår att endast bostäder om högst 35 kvm

tillåts mot Vasavägen samt utpekad fasad belägen hörnet Vasavägen/Fredsgatan.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm 9 maj 2019 

Sara Eresund  Erik Bjelmrot 

Planarkitekt  Avdelningschef 
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planbeskrivningen,  4 kap 12 § 1
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-09 PLAN.2016.9

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Ellen Liljencrantz Bygg- och miljönämnden
Planarkitekt, 0150-571 88 Katrineholms kommun

7. Detaljplan för kvarteret Järven, fastigheten Järven 3
m.fl., Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att 

- Godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad 9 maj 2019.
- Godkänna upprättat planförslag och skicka ut detaljplanen för granskning.

Motivering
Detaljplanen syftar till att möjliggöra tillbyggnad av Tallåsskolan i södra
Katrineholm, tillbyggnad av Järvenhallen, samt tillhörande friytor, angöring
och parkering. Antalet elever ökar inom kommunen och behovet av
undervisningslokaler växer. Tallåsskolan omfattar otillräckliga ytor för
undervisning samt är otillfredsställande ur tillgänglighetssynpunkt.
Detaljplanen syftar också till att skydda befintliga kulturmiljövärden.
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 - del
staden, antagen den 17 november 2014. Där är planområdet utpekat som
område för befintlig bebyggelse där komplettering kan ske.

Sammanfattning av ärendet
Tallåsskolan föreslås få en tillbyggnad som ansluter till skolans östra fasad.
Tillbyggnaden omfattar 4 våningar med ca 2460 kvadratmeter byggnadsarea
och ca 9370 kvadratmeter bruttoarea. Järvenhallen föreslås byggas ut öster om
den befintliga hallen med ca 1600 kvadratmeter. Därutöver föreslås nya
byggrätter inom planområdet om totalt 1000 kvadratmeter.
Under samrådet inkom 9 yttranden,varav tre utan erinran. Yttranden med
erinran har främst berört kulturmiljöfrågor, dagvattenhantering, friytor samt
ledningsrätt.
Detaljplanen har inför granskning fått utökade skydds- och varsamhets-
bestämmelser för Tallåsskolan med aula, en centralt placerad yta utpekad för
dagvattenhantering, ett nytt u-område, samt justerade bestämmelser för höjd
och utformning av Tallåsskolans tillbyggnad, samt minskad generell byggrätt i
planområdets södra respektive norra del.
Därmed bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att inkomna synpunkter har
beaktats, och att detaljplanen kan ställas ut för granskning.

Beredning
BMN fattade beslut om uppdrag den 15 juni 2016. Samråd ägde rum den 28
juni - 23 augusti 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1.
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Dnr Plan.2016.9 

GRANSKNINGSHANDLING 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-05-09 

PLANBESKRIVNING 

tillhörande 

Detaljplan för del av Järven 3 m.fl. 
Fastigheten Järven 3, del av, samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun 
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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 ikraft 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 stadsbyggnadsnämnden. 

Handlingar 
• Plankarta och illustrationskarta
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument)
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning

Syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra tillbyggnad av Tallåsskolan i södra Katrineholm till en 
7-9-skola med plats för ca 1300 elever, tillbyggnad av Järvenhallen, samt tillhörande friytor, 
angöring och parkering. Antalet elever ökar inom kommunen och behovet av 
undervisningslokaler växer. Tallåsskolan omfattar otillräckliga ytor för undervisning samt är 
otillfredsställande ur tillgänglighetssynpunkt. 
Detaljplanen syftar också till att skydda befintliga kulturmiljövärden. 

Plandata 
Läge och areal 
Planområdet, som är beläget strax söder om Katrineholms centrum, omfattar cirka 4,2 hektar. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Järven 3 ägs av Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och fastigheten Sandbäcken 
3:1 ägs av Katrineholms kommun. 
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Planområdet är markerat med röd streckad linje. 

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

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 juni 2016 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Järven, i syfte att möjliggöra nybyggnation 
av en skola i anslutning till Tallåsskolan. 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 - del staden, antagen 
den 17 november 2014. Där är planområdet utpekat som område för befintlig bebyggelse där 
komplettering kan ske. 

Grönplan 
Enligt Grönplan för Katrineholms stad (antagen 2018-12-17) är den skogsbeklädda ås som 
sträcker sig rakt igenom staden mycket viktig, eftersom den har höga naturvärden kopplat till 
barrskogen, fungerar som landmärke i staden, är populär för motion samt är det enda större 
spridningssambandet som går igenom stadskärnan. Planområdet gränsar i norr till åsen och 
fungerar som friyta för Tallåsskolans och Södra skolans elever.  
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Riksintresse  
Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

Detaljplan 
För dp Järven gäller idag stadsplan för kv 81 Järven, 80 Piggsvinet och 71 Haren, fastställd 
1945, som föreskriver område för allmänt ändamål, park samt idrott och folkpark för den del 
som ingår i planområdet för dp Järven, stadsplan för stadsdelen Talltullen från 1947, som 
föreskriver område för allmänt ändamål och park, samt stadsplan för del av Vasavägen – 
Eriksbergsvägen från 1971 som föreskriver park. 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det 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. 

Förutsättningar och förändringar 
Natur och kultur 
Mark och vegetation 
I den norra delen av planområdet finns en del av en skogsbevuxen grusås i nordvästlig-
sydostlig riktning. Den utgör den västligaste delen av Östra Skogåsen som löper parallellt 
med Eriksbergsvägen ut till stadens utkanter. Åsen utgör ett stycke centrumnära natur som är 
värdefull och ska bevaras. I planområdets nordöstra hörn finns ett grönområde med gräsytor 
och lövträd, och centralt i området finns en stor gräsbevuxen idrottsplats. 

Planområdets högsta punkt finns på åsen i norr: 55,5 meter. Mot norr sluttar åsen ner till 46,5 
meter vid Linnévägen, medan de centrala och södra delarna av planområdet är relativt plana 
med en höjd på 52-54 meter. 

Geotekniska förhållanden, skredrisk och grundläggning 
Längs planområdets norra del löper en skogsbevuxen åsrygg. Söder om denna utgörs de 
naturliga jordarterna av svallsediment samt centralt ett område med kärrtorv som bedöms 
överensstämma med läget för den sjö som har funnits i planområdet. Den sydöstra delen av 
planområdet består av morän. Inom planområdet finns ingen karterad skredrisk. 
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Risker 
Markradon 
Planområdet ligger inom högriskområde för markradon enligt kommunens översiktliga 
kartering. Nya byggnader ska därför uppföras i radonsäkert utförande. 

Markföroreningar och sanering 
Marken söder om åsen var tidigare en åsgropssjö, som fylldes i samband med att området 
bebyggdes på 30-talet. Eftersom fyllnadsmassorna bedömdes kunna innehålla föroreningar, 
utfördes en miljöteknisk markundersökning i mars 2017 av Sweco. Totalt analyserades 16 
jordprover med avseende på metaller, oljekolväten (BTEX, alifater, aromater, samt 
polyaromatiska kolväten). Två prover analyserades även med avseende på totalt organiskt kol 
(TOC) och ett asfaltprov analyserades med avseende på polyaromatiska kolväten. 

I oktober 2018 utfördes en kompletterande markundersökning inom området för 
fotbollsplanen. Undersökningens syfte var att avgränsa föroreningarna i yt- och djupled för att 
få en uppfattning om mängden massor som kommer att behöva hanteras som förorenade i 
samband med schaktarbeten på fastigheten, att göra en säkrare bedömning av riskerna för 
människors hälsa och miljö, samt att göra en uppskattning av kostnaden för omhändertagande 
av massorna.  
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För skolor gäller Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). 
Inom planområdet finns redan en pågående skolverksamhet, vilket medför att 
markanvändningen ska betraktas som känslig. 

Provgropar från markundersökningen i mars 2017. 

Markundersökning 2017:  
I samtliga punkter utanför den befintliga fotbollsplanen observerades ren fyllning av grus  
och sand mellan 0,5-1,0 meters djup. Under fyllningen fanns naturlig mark bestående av sand 
och silt. Ingen av dessa punkter uppvisade halter av föroreningar över riktvärdet för känslig 
markanvändning. Två punkter, båda tagna inom området för fotbollsplanen, uppvisade 
fyllning ner till 4 meter, mestadels sand, med torv under lagret av fyllning. Här påträffades 
halter av föroreningar som överskrider riktvärdena för känslig markanvändning. 

Det generella riktvärdet för KM överskreds för polycykliska aromatiska kolväten med hög 
molekylvikt (PAH-H) i djupnivån 1-1,5 meter under markytan i punkten 17S27.  
Detta material bestod av mörk fyllning blandat med den svarta sanden från ovanstående djup. 
Punkten ligger inom fotbollsplanen. 
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Det generella riktvärdet för KM överskreds för aromater C10-C16 i djupnivån 1-1,4 meter i 
punkten 17S19. Detta jordprov bestod av svart sand. Punkten ligger inom fotbollsplanen. 

I jordprovet från punkten 17S27 i nivån 0,7-1,0 var rapporteringsgränsen för aromater C10-
C16 något högre än riktvärdet för KM. Halten i jordprovet är därmed svår att förhålla sig till. 
Det går dock inte att utesluta att halten överskrider riktvärdet. Övriga jordprov påvisade inga 
förhöjda halter av analyserade parametrar. 

Markundersökning 2018:  
Totalt grävdes sex provgropar, jämnt fördelade över fotbollsplanen, och totalt analyserades 12 
jordprover med avseende på metaller, oljekolväten, alifater, aromater, PAH och TOC.  

Av totalt 12 analyserade jordprov påträffades halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning i sex prover. De parametrar som överstiger KM var 
PAH-M, PAH-H, aromater >C10-C16 och kobolt. Inga detekterbara halter för BTEX kunde 
påvisas.  

De föroreningar som påträffats i marken på fotbollsplanen är förknippade med av den svarta 
sanden, som finns på varierande djup spridd över fotbollsplanen. Den har påträffats i samtliga 
provpunkter utom 18S10. Den svarta sanden ligger i skikt och de intilliggande skikten 
bedöms mot bakgrund av genomförda undersökningar inte vara påverkade av dessa 
föroreningar. 

Markundersökning oktober 2018. Provpunkterna är markerade med svart punkt – de röda punkterna är från 
tidigare markundersökning. 

Vid en eventuell ombyggnad på fastigheten, som innebär att förorenad jord schaktas bort, 
krävs att den svarta sanden hanteras som förorenad och tas om hand på korrekt sätt. 
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En mycket grov uppskattning av mängden förorenade jordmassor är 3000 kubikmeter utifrån 
följande antaganden: 
Fotbollsplanens area uppskattas till 6000 kvadratmeter, och den svarta sandens genomsnittliga 
utbredning uppskattas till 0,5 meter. 

Den förorenade jorden inom området kommer att grävas ut och deponeras på godkänd deponi. 
Markprover kommer att tas och analyseras innan påfyllning med rena massor sker. Den extra 
kostnad som uppkommer för transport och deponi av förorenade jordmassor blir en marginell 
del av totala investeringen. Kostnaden för sanering, som belastar byggherren, bedöms därför 
var ekonomiskt genomförbar. 

Platsens historia 
Efter andra världskriget fanns stora byggnationsbehov. År 1945 hade staden fått tillstånd att 
uppföra en samrealskola som var samlokaliserad med ett realgymnasium.  

Undervisningsbyggnaden stod färdig 1946, men Katrineholms läroverk (Tallåsskolan) 
invigdes först 1949, då även aulan stod klar.  

Tennishallen (Kupolen) uppfördes 1934-1935 som nödhjälpsarbete efter ritningar av arkitekt 
Birger Lindberg. Den inrymmer idag Tallåsskolans kök och matsal. 

”Pansardazzet” (f.d. gymnastikhallen) uppfördes i början av 20-talet i samband med 
nybyggnation av Södra skolan. Byggnaden används idag för fritidsverksamhet. 

Bebyggelse inom planområdet 
Inom planområdet finns en högstadieskola med tillhörande byggnader och friytor. 
Byggnaderna är belägna i planområdets periferi: i nordväst finns Tallåsskolan, i söder 
matsalen Kupolen, i öster f.d. vaktmästarbostaden/gymnastiksalen samt idrottshallen 
Järvenhallen. Södra skolan återfinns i kvarterets sydöstra hörn, strax utanför planområdet. 

Tallåsskolan består av en långsmal 4-våningsbyggnad med fasad i gult tegel och sadeltak i 
skiffer. Norr om skolan finns en aula med fasader i samma gula tegel som Tallåsskolan samt 
ett flackt plåttak. Aulan har en något mjukare utformning med rundade hörn. 

I planområdets centrala del finns friytor med en idrottsplats som omfattar ca 8800 
kvadratmeter. I planområdets södra del finns huvuddelen av områdets hårdgjorda ytor: 
parkering, angöring, inlastning, gc-vägar m.m. 

Omgivande bebyggelse utanför planområdet utgörs i öster, söder och väster huvudsakligen av 
en- och flerbostadshus och i norr av centrumbebyggelse. I kvarteret Järvens sydostligaste del 
återfinns Södra skolan som uppfördes 1920-21. 
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Flygfoto över Tallåsskolan med aula. 

Tallåsskolan sedd från Läroverksgatan 

Tallåsskolans aula sedd från norr. 
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Södra skolan till vänster (utanför planområdet), gamla gymnastiksalen/vaktmästarbostaden samt Järvenhallen till 
höger. 

Kupolen sedd från Oppundavägen. 

Kulturmiljövärden 
Eftersom Tallåsskolan med aula, Kupolen och f.d. gymnastikhallen/vaktmästarbostaden har 
kulturhistoriska värden, har en antikvarisk förstudie och konsekvensanalys för byggnaderna 
tagits fram av WSP för att identifiera vilka värden som finns, hur de bör skyddas samt hur en 
ny tillbyggnad till Tallåsskolan kan utformas där hänsyn tas till de befintliga 
kulturmiljövärdena. Södra skolan är belägen strax utanför planområdet, men har inkluderats i 
utredningen för att underlätta framtida detaljplaneläggning. Nedan sammanfattas utredningens 
innehåll. 

Planområdet berättar inom en begränsad yta om städernas skolbyggande under flera delar av 
1900-talet. Anläggningarna bidrar till förståelsen av Katrineholms utveckling. 
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Skolbyggnaderna är genom läget utmed Oppundavägen respektive Läroverksgatan väl 
exponerade märkesbyggnader som har ett tydligt miljöskapande värde i relation till 
omgivningen. 

Efter andra världskriget fanns stora byggnationsbehov. År 1945 hade staden fått tillstånd att 
uppföra en samrealskola som var samlokaliserad med ett realgymnasium.  
Tallåsskolan byggdes 1946 och aulan 1949. Skolbyggnaden är ett typiskt exempel på 
modernismens skolbyggande med funktionalistisk grund, och dess kulturhistoriska karaktär är 
påtagligt välbevarad. Aulan kan bedömas ha arkitektoniska värden som gör att den utmärker 
sig även i ett nationellt sammanhang. 

Tallåsskolans och aulans kulturhistoriska värden kan vara sådana att de bör värnas genom 
byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen och är att anse som kulturhistoriskt särskilt 
värdefulla byggnader enligt PBL 8 kap. § 13. De bör därför ges ett tydligt skydd i detaljplan i 
form av rivningsförbud (r), skyddsbestämmelser (q) och varsamhetsbestämmelser (k). Frågan 
om byggnadsminnesförklaring har väckts av Länsstyrelsen. 

Tallåsskolans östra fasad med sin karaktäristiska täta fönstersättning och långsmala planform. 

F.d. gymnastiksalen/vaktmästarbostaden uppfördes i början av 1920-talet och hade 
ursprungligen inslag av nationalromantik. Karaktären har dock påverkats av tilläggsisolering 
av fasader och fönsterbyte. Byggnaden bör ges skydd i detaljplan i form av rivningsförbud (r) 
och varsamhetsbestämmelser (k). 

F.d. gymnastikhallen sedd från sydost, med Järvenhallen i bakgrunden. 
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Tennishallen (Kupolen) uppfördes 1934-1935 som nödhjälpsarbete efter ritningar av arkitekt 
Birger Lindberg. Med sitt höga välvda tak med bärande limträbalkar knyter den an till 
modernismens byggande av idrottsanläggningar. Byggnadens ursprungliga karaktär har 
förvanskats genom förändringar i fasad, fönstersättning samt tillkommande sidoskepp. 
Byggnaden bör ges skydd i detaljplan i form av rivningsförbud (r) och 
varsamhetsbestämmelser (k). 

Den nya gymnastikhallen uppfördes 1978 och är tidtypisk för senmodernismen med sin 
kantiga volym och flacka tak. Plan- och bygglagens generella bestämmelser kring varsamhet 
bedöms vara tillräckliga. 

Den utformning av tillbyggnaden till Tallåsskolan som föreslogs i samrådsskedet stred delvis 
mot de rekommendationer som hade framförts i WSP:s antikvariska förstudie och 
konsekvensanalys. Enligt utredningen bedömdes föreslagen tillbyggnad utgöra en 
förvanskning av Tallåsskolans karaktärsdrag.  
Vidare angavs att tillbyggnaden genom sina proportioner och omfattande volym riskerade att 
otydliggöra den befintliga byggnadens långsmala form, den täta och rytmiska 
fönstersättningen på den östra fasaden samt påverka eller eliminera värdefull detaljutformning 
som entréer, takfots- och övrig fasaddekor.  

Utdrag ur utredningen, s.28, Konsekvenser av föreslagen åtgärd: 
”Föreslagen åtgärd förefaller inte i tillräcklig mån beakta den kulturhistoriska karaktären 
hos befintlig byggnadskropp.(…) Tillbyggnadens volym och proportion bryter påtagligt mot 
den befintliga byggnadens strama formspråk och uttalat långsträckta form.(…) Tillbyggnaden 
riskerar att bryta och otydliggöra den östra sidans tätt sittande, rytmiskt utformade 
fönstersättning. Tillbyggnaden påverkar eller eliminerar utpekat värdefull detaljutformning 
som entréer, takfotsdekor och övrig fasaddekor.” 

Följande råd angavs för utformning av tillbyggnaden:  
Ny bebyggelse i första hand bör utföras som fristående byggnad, men om en utökning av 
Tallåsskolan ändå utförs som en tillbyggnad, bör det ställas stora arkitektoniska krav och en 
medveten relation till den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.  
Ny bebyggelse bör genom sitt läge ge fortsatt möjlighet att uppleva befintliga skolbyggnaders 
skala och karaktär. Tallåsskolans östra långsida bör förbli tydligt exponerad.  
Tillbyggnaden bör ha en begränsad anslutningsyta till befintlig byggnadskropp och bör lämna 
befintliga entrépartier utan påverkan. Slutligen bör tillbyggnaden inte vara synlig från 
Drottninggatan. 

Länsstyrelsens instämde i sitt samrådsyttrande med den antikvariska förstudien och 
konsekvensanalysens slutsatser. 

Efter samrådet har detaljplanen arbetats om i samråd med Länsstyrelsen och med den 
antikvariska konsekvensanalysen som grund, för att bättre anpassa tillbyggnaden till befintliga 
kulturmiljövärden. Byggherren har även anlitat en byggnadsantikvarie som har upprättat en 
kompletterande antikvarisk konsekvensanalys, (Antikvarisk konsekvensbedömning,  
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Kv Järven 3, Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, 2019-02-27) där de två alternativen 
friliggande respektive anslutande tillbyggnad har analyserats med avseende på konsekvenser 
för befintliga kulturmiljövärden samt brukbarhet. Nedan finns utdrag från utredningen: 

”Ur antikvarisk mening har i förundersökningen och den tidigare konsekvensutredningen och 
i yttrande från länsstyrelsen en friliggande skolbyggnad rekommenderats som lämpligast 
alternativ, eftersom den fysiska exteriörpåverkan på Tallåsskolans fasad mot skolgården då 
blir helt opåverkad, och den långa byggnadskroppen förblir avläsbar med obruten fasad mot 
skolgården. Ur ett brukarperspektiv och långsiktigt användande, med önskad samverkan och 
överblick och förflyttning mellan byggnadernas lokaler och funktioner, har detta alternativ 
bedömts som mindre lämpligt och långsiktigt ogynnsamt. Skolverksamheten önskar, genom 
det nya utbildningskonceptet som framtagits, en direkt samverkan mellan byggnadernas 
varierande lokaler och verksamheter. En interiör förbindelse har bedömts som en 
nödvändighet mellan byggnaderna, med de fördelar som invändiga kopplingar och smidiga 
förbindelser mellan våningsplanen och direkt kommunikation medför, utan att behöva ta sig 
ut och in mellan olika skolbyggnader. En sammanbyggnad medför även att den ursprungliga 
rumsstrukturen i Tallåsskolan kan behållas och att värdefulla inredningsdetaljer kan bevaras. 
Om nybyggnaden i stället uppförs fristående, skulle det krävas en omfattande ombyggnad av 
den befintliga rumsstrukturen i Tallåsskolan, med förändring av planlösningen och 
installation av nya hissar för att den ska kunna fungera som en fristående byggnad. Den 
smala byggnadskroppen skulle innebära att flera rum fick bli genomgångsrum, och den yta 
som förloras för undervisning skulle behöva kompenseras genom att flytta ut samt utöka 
tillbyggnaden ytterligare. Konsekvensen av detta blir minskade friytor med mindre plats för 
fotbollsplan och andra rekreationsytor. 

Tallåsskolans tillbyggnad har inför granskning arbetats om för att bättre anpassas till 
befintliga kulturmiljövärden. Fokus har legat på tillbyggnadens höjd och takutformning, mötet 
mellan ny och befintlig byggnad, utformning av fasader samt fönstersättning. Skydds- och 
varsamhetsbestämmelserna har utökats inför granskning och motsvarar till fullo 
rekommendationerna i WSP:s antikvariska förstudie/konsekvensanalys. 

Den befintliga skolbyggnadens invändiga rumsstruktur med värdefulla byggnadsdetaljer 
behålls. Aulan berörs inte alls av tillbyggnaden. Förvanskningar av skolan och aulan som har 
skett under årens lopp avses återställas. 

Fornlämningar 
Inom planområdet har två fornlämningar påträffats. Strax öster om Kupolen har ett vägmärke 
från nyare tid hittats (RAÄ-nummer Katrineholm 20:1). Den andra fornlämningen, en 
trindyxa av diabas (RAÄ-nummer Katrineholm 13:1), hittades någonstans på Tallåsens 
sydsluttning – exakt fyndplats är okänd. Om ytterligare fornlämningar påträffas i samband 
med exploatering föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. 
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Planförslag 
Placering, skala, utformning och material 
Tillbyggnaden, som ansluter till Tallåsskolans östra fasad, blir en 4-våningsbyggnad med ett 
diskret flackt tak som trappas ner mot Tallåsskolan. Tillbyggnaden har genomgående en höjd 
som inte överstiger Tallåsskolans (med undantag av fläktrummen, som är indragna till takets 
mitt och därmed inte synliga från marknivå). Anslutningen mellan de två byggnaderna består 
av ett två meter brett glasat ljusschakt som exponerar den befintliga skolbyggnadens fasad. 
Anslutningens glastak möter Tallåsskolans fasad strax under dess takfot och bärs upp av 
konsoler som är infästa i tillbyggnaden för att, så långt det är möjligt, undvika ingrepp i 
Tallåsskolans fasad. Förbindelser mellan de två byggnaderna sker via spänger, men i övrigt är 
det glasade schaktet öppet från golv till tak. Tillbyggnadens fasader förses med nischer som 
återspeglar Tallåsskolans rytmiska fönstersättning, och i nischerna placeras fönster mer fritt 
för att motsvara tillbyggnadens interiöra rumssamband. Fasader ska vara av slammat tegel 
och/eller puts som harmonierar med den befintliga skolans tegelfasader.  

Tallåsskolan med tillbyggnad, sett från söder. 

Tallåsskolan  med  tillbyggnad, fasader mot söder. 
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Tillbyggnadens byggnadsarea är 2460 kvadratmeter och bruttoarean 9368 kvadratmeter, 
inklusive 362 kvadratmeter fläktrum på taket. Tillbyggnaden trappas ner från öst till väst: den 
bortre delen av tillbyggnaden får en högsta tillåten byggnadshöjd på 16,5 meter samt en 
högsta tillåten totalhöjd på 18,5 meter för att inrymma fläktrum på taket, medan delen 
närmare Tallåsskolan får en högsta tillåten totalhöjd på 15,5 meter. Det glasade ljusschaktet 
närmast Tallåsskolan får en högsta tillåten nockhöjd på 14,5 meter, och en lägre 2-våningsdel 
av utbyggnaden får en högsta tillåten nockhöjd på 7,5 meter. Nedtrappningens syfte är att 
undvika att tillbyggnaden dominerar höjdmässigt över Tallåsskolan och att säkerställa att 
tillbyggnaden inte blir synlig från Drottninggatan. Där tillbyggnaden ansluter till den 
befintliga skolan blir fasaden och taket glasat för att Tallåsskolans tegelfasad ska vara synlig 
både inifrån och utifrån. 
Tillbyggnadens våningshöjder motsvarar Tallåsskolans, vilket medför att golvnivån på 
bottenvåningen hamnar under befintlig marknivå. Marknivån ska därför sänkas runt 
tillbyggnaden. Entréer placeras på tillbyggnadens norra och södra sida för att underlätta 
tillgängligheten för elever som kommer från olika håll. I anslutning till Tallåsskolans nya del 
placeras uteklassrum med studieplatser under tak, sittgradänger, tavla och experimentgård. 

Tillbyggnadens struktur baseras på så kallade hemvister, som placeras längst bort från 
Tallåsskolan. De innehåller en serie rum av olika storlekar som ska främja variation och nära 
samband, god överblick och trygghet i den egna gruppen. Tillbyggnaden rymmer 8 hemvister 
samt en särskolehemvist för totalt 1300 elever i årskurs 7-9. Hemvisternas struktur ger en bred 
byggnad utan korridorer, där all yta utnyttjas som lärmiljö.  
Mellandelen inrymmer projektarenor för ämnesfördjupning, praktiskt tematiskt arbete, samt 
mötesplatser för lärsituationer och rekreation. 
Den befintliga skolbyggnaden ska även den innehålla projektarenor inom den befintliga 
rumsstrukturen samt administrativa funktioner. 

Några av utgångspunkterna vid bearbetning av förslaget inför granskning har varit följande: 
• Ny arkitektur skall matcha Tallåsskolans höga arkitektoniska kvalitet och

hantverksmässiga utförande i material och detaljer.
• Tillbyggnadens gestaltning skall spegla vår tid med ett tydligt förhållningssätt och

respekt till Tallåsskolan men samtidigt i en dialog med befintlig arkitektur och
fasaduttryck som kan innebära både kontrastering och ”besläktning” och
associationer” i t.ex. fasadspråk, fönsterproportionering och val av material.

• Ett glasat innerum skapas mellan byggnaderna som tillvaratar och synliggör
Tallåsskolans fasadkvaliteter i material och specifika detaljer såsom tegelfasad med
klocka, entrémotiv etc. Glasningens konstruktion innebär ett minimalt ingrepp i
Tallåsskolans fasad.

• Ett lägre trappande möte mellan byggnaderna under takfotshöjd och utan ingrepp i
Tallåsskolans skiffertak.

• Byggnaderna skall ha separerade tekniska system, så att man kan undvika
komplikationer med volymkrävande installationsstråk vid mötet mellan byggnaderna.

• Förbindelsespänger mellan byggnaderna förläggs till fönsterbröstningslägen.
• Rena takytor och takfot på tillbyggnad som kontrast mot Tallåsskolans skiffertak.
• Exponerad fasad interiört vid mötet mellan byggnaderna.
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• Höga bevarandekrav på interiörens planlösning i Tallåsskolan med återställande av
tidigare utbytta och bortbyggda kvaliteter.

Den befintliga skolans proportioner och rytmicering av fönster tas upp i tillbyggnadens reliefmönster. 
Fönstersättningen placeras fritt inom relieferna för att spegla den invändiga strukturen. 

Sektion genom den glasade mittendelen som knyter ihop Tallåsskolan med den föreslagna tillbyggnaden.  
De stora glaspartierna möjliggör siktlinjer tvärs igenom byggnadens volym och lämnar merparten av den 
befintliga skolbyggnadens fasad intakt. Bjälklagshöjderna i tillbyggnaden har anpassats till Tallåsskolans. 
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Det glasade ljusschaktet mellan byggnaderna innebär att de flesta fönster i Tallåsskolans fasad kan bevaras. 

Bilden ovan visar vilka fönster på Tallåsskolans östra fasad som ändras vid tillbyggnaden. 

Bilden ovan är en sektion genom tillbyggnaden. Den blå färgen representerar ändringar i Tallåsskolans fasad.  
Den nordligaste tillbyggnaden (de två nedersta våningarna längst till höger i bild), inrymmer musiklokaler i 
anslutning till den befintliga aulan för samutnyttjande både under och utanför skoltid. Bottenvåningen rymmer 
tillagningskök och inlastning. Funktionerna medför att denna del av tillbyggnaden inte kan vara glasad. 
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Vy inifrån matsalen i tillbyggnaden, med Tallåsskolans ursprungliga fasad synlig både interiört och exteriört. 

Tallåsskolan med aula får ett omfattande skydd i form av rivningsförbud, varsamhets- och 
skyddsbestämmelser, vars syfte är att bevara befintliga kulturmiljövärden och att säkerställa 
att hänsyn tas vid underhåll och renoveringar, så att man även återskapar byggnadsdetaljer 
som tidigare har förvanskats. De två takförsedda trattformade cykelställ som finns väster om 
Tallåsskolan får rivningsförbud och skyddsbestämmelse. Även Kupolen och Pansardazzet får 
rivningsförbud och skyddsbestämmelser. 

Den lilla lågdelen av Tallåsskolan som är belägen strax öster om aulan har inte fått några 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser eftersom den uppfördes på 80-talet, och i den 
antikvariska konsekvensanalysen inte har bedömts ha något särskilt kulturmiljövärde. 

Järvenhallens tillbyggnad föreslås bli en ca 1600 kvadratmeter stor envåningsbyggnad med en 
höjd på 9,5 meter. Söder om tillbyggnaden föreslås en utomhusyta för gymnastik, utrustad 
med redskap. 
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Integration 
När alla högstadieelever i Katrineholms kommun samlas i en enda skola, träffas barn från 
olika socioekonomiska och etniska bakgrunder, vilket främjar integration. 

Barnperspektiv 
Skolans elever får ändamålsenliga undervisningslokaler som har utformats utifrån modern 
pedagogik och som bättre uppfyller nutida behov och krav på tillgänglighet. 

Tillgänglighet 
Ytor som tas i anspråk för bebyggelse skall vara tillgängliga om det inte är obefogat med 
hänsyn till terrängen. Byggnader och friytor 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 
Tillgången till naturvärden på skolgårdar skapar förutsättningar för en god skolmiljö, vilket 
ger upphov till kunskap och inspirerar till aktivitet. Viktigt vid exploatering är därför att en 
varierad utemiljö kan behållas och att så mycket som möjligt av den befintliga grönskan och 
karaktären i området bevaras.  
I PBL 8 kap 9 §, om tomter, finns ett stycke som uttryckligen gäller skol- och förskolegårdar: 

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 8 kap. 9 § andra stycket PBL. 

Enligt rapporten ”Utemiljöer för barn och unga – vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skol- och förskolegårdar”, utkast till remissutskick av allmänna råd, Boverket 
oktober 2014, Dnr:20121–147/2014, görs följande beskrivning av begreppet friyta: 
”Friyta som begrepp omfattar den yta som barnen har tillgång till och kan använda vid sin 
utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak 
under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och 
ytor för leveranser samt hus är ytor som är otillgängliga ytor för barnen och är därmed inte 
inkluderade i friytan. Friytan vid skola och förskola bör vara så pass stor att den kan erbjuda 
barn och pedagoger olika kvaliteter och funktioner. I bedömningen bör man se till både antal 
barn som ska vistas på gården samtidigt såväl som till den totala friytan.” 

Enligt Boverkets rapport rekommenderas en friyta på minst 30 m2/barn för att barnens lek ska 
kunna utvecklas och ha ett varierat innehåll. Friytans totala storlek har betydelse för att den 
ska kunna rymma de kvaliteter som behövs för en fullgod lekmiljö. Studier visar att minimum 
tycks utgöras av cirka 3000 m2. 
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I Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet; beslutad den 24 februari 2015, anges att: 

”Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas friytans storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med 
ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, 
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för. 
Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att 
ordna varierade terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda sol- 
och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.” 

Planområdet når inte upp till Boverkets rekommenderade friyta på 30 m2 per barn. 
Planområdet omfattar ca 4,2 hektar och högsta tillåtna byggnadsarea i granskningsförslaget 
(befintliga byggnader + föreslagna byggrätter) är ca 11250 m2. Ca 5500 kvadratmeter 
bestående av infarter, ytor för lastning samt parkeringar för bilar och cyklar har räknats bort. 
Totalt återstår då ca 2,5 hektar friytor inom planområdet, motsvarande ca 19,5 m2 friyta/elev. 
Med Tallåsen (ca 1,5 hektar) inräknad som friyta blir det ca 30 m2 friyta/elev. Tallåsen, som 
gränsar till planområdet i norr, utnyttjas idag av skolans elever, och förvaltningens bedömning 
är att närheten och tillgängligheten till åsen gör att den kan räknas som friyta för skolan. 
Tallåsskolan skyddas mot exploatering i stadsplanen för kvarteren 81 Järven, 80 Piggsvinet 
och 71 Haren daterad 1945, där åsen har beteckningen ”parker och planteringar”.  
I Grönplan för Katrineholms stad anges att åsen spelar en viktig roll för promenader och 
motion, att åsen har höga naturvärden och är det starkaste spridningssambandet genom 
stadskärnan, samt att åtgärder bör vidtas för att stärka tillgängligheten och skapa fler 
möjligheter till aktivitet.  
Uppnådd friyta per barn ska redovisas vid bygglovsgivningen. 

Stadsplanen från 1945 med Tallåsen i norra delen av planområdet. 
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Bilden ovan illustrerar disposition av friytorna inom planområdet. 

Naturmiljö 
I den norra delen av planområdet löper Tallåsen; en skogsbevuxen grusås i nordvästlig-
sydostlig riktning. Den utgör den västligaste delen av Östra Skogåsen som löper parallellt 
med Eriksbergsvägen ut till stadens utkanter. Åsen utgör ett stycke centrumnära natur som ska 
bevaras. 

I övrigt består planområdet av en stor gräsplan för idrottsändamål mellan Tallåsskolan och 
Järvenhallen, samt mindre grönytor med träd och buskar spridda över planområdet. En del av 
gräsplanen kommer att tas i anspråk för utbyggnaden av Tallåsskolan. 

Planområdets högsta punkt finns på åsen i norr: 55,5 meter. Mot norr sluttar åsen ner till 46,5 
meter vid Linnévägen, medan de centrala och södra delarna av planområdet är relativt plana 
med en höjd på 52-54 meter. 

Vattenområden 
Det finns inga vattenområden inom detaljplanen. 

Strandskydd 
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd. 

Gator och trafik 
Planområdet avgränsas i väster av Läroverksgatan, i söder av Oppundavägen och i öster av 
Vasavägen. Norr om Tallåsen löper Linnévägen. Infart finns från Läroverksgatan till en 
parkeringsplats i områdets sydvästra hörn (väster om Kupolen, precis söder om 



Granskningshandling 22(29) 

22 (29) 

planområdesgränsen), från Läroverksgatan till aulan i områdets nordvästra hörn, samt 
angöring med rundkörning vid Tallåsskolans huvudentré, även den från Läroverksgatan. 

Trafikflöden på omkringliggande gator: 
Oppundavägen: 5009 fordon/ÅDT, tung trafik 6,0 % 
Läroverksgatan: 1700 fordon/ÅDT, tung trafik 3,0 % 
Vasavägen: 1707 fordon/ÅDT, tung trafik 2,4 % 
Linnévägen: 2866 fordon/ÅDT, tung trafik 3,4 % 

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar passerar planområdet längs med Läroverksgatan, Oppundavägen samt 
Vasavägen. En befintlig gc-väg över Tallåsen ska förbättras ur tillgänglighetssynpunkt för att 
elever som kommer norrifrån lättare ska kunna ta sig till skolans norra huvudentré. 
Tryggheten ska också förbättras genom att gc-vägen fortsätter parallellt med Tallåsen, fram 
till Vasavägen, med belysning och eliminering av dolda ytor. En gc-väg placeras även i 
planområdets södra del som ska knyta ihop Vasavägen i öster med Läroverksgatan i väster 
och leder till Tallåsskolans södra huvudentré. 

Kollektivtrafik 
På Läroverksgatan finns angöring för skolskjuts och busshållplats för stadsbuss linje 3. På 
Linnévägen, strax norr om planområdet, finns busshållplats för stadsbuss linje 3. Härifrån 
kommer många elever som korsar Tallåsen för att komma till Tallåsskolan. 

Parkering 
Norr om Södra skolan anordnas en ny infart med angöring för föräldrar som ska lämna och 
hämta barn. Väster om Södra skolan föreslås personalparkering med plats för 74 fordon, och 
vid planområdets nordöstra gräns, i anslutning till Järvenhallens tillbyggnad, planeras en 
personalparkering med plats för 34 fordon. Båda parkeringsplatserna får infart från 
Vasavägen öster om planområdet. Framför Tallåsskolans huvudentré finns angöring från 
Läroverksgatan för handikapp- och besöksparkering samt angöring för bussar som hämtar och 
lämnar särskolans elever. Cykelparkering under tak föreslås norr om Kupolen (288 platser) 
samt mellan Tallåsskolans tillbyggnad och fotbollsplanerna (236 platser). Dessa kan nås från 
samtliga omgivande gator via gc-vägar. 

Störningar 
Buller 
En trafikbullerutredning för planområdet har gjorts av Akustikkonsulten, daterad 2018-01-29, 
med Naturvårdsverkets skrift ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” som 
grund.  
Där anges att för de delar av en skolgård som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet bör den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 50 dBA och den maximala 
ljudnivån bör inte överskrida 70 dBA. För övriga vistelseytor inom en skolgård bör den 
ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 55 dBA och den maximala ljudnivån bör inte överskrida 
70 dBA. 
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Trafikbuller inom planområdet, ekvivalent nivå dBA. 

Trafikbuller inom planområdet, maximal nivå dBA. 
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Beräkningarna har utgått från en högsta tillåten hastighet på 40 km/h på de omkringliggande 
gatorna. Beräkningarna utgår från år 2040, och trafikflödena år 2017 har räknats upp med  
1,34% per år. Bullerutredningen visar att ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 
70 dBA innehålls inom större delen av planområdet. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i Sörmland Vattens verksamhetsområde. De befintliga byggnaderna inom 
planområdet är anslutna till det kommunala VA-nätet, och tillkommande byggnader ska 
anslutas till ledningsnätet. Kapaciteten för försörjning av renvatten till skolutbyggnaden har 
utretts av Sörmland Vatten och bedömts vara tillräcklig. 

Tallåsskolans, Södra skolans och Järvenhallens servisledningar kommer att flyttas i samband 
med utbyggnaden av Tallåsskolan och Järvenhallen. Spillvattenledningen till Södra skolan 
och renvattenledningen till Järvenhallen, som korsar planområdets östra del, ska flyttas till ett 
läge öster om utbyggnaden av Järvenhallen och får ett u-område på plankartan. Anslutnings-
punkter för VA till Tallåsskolan blir på befintliga servisledningar. Nya anslutningspunkter 
kommer att behöva upprättas för Järvenhallen. Exploatören ska bekosta flytt av VA-ledningar 
inom planområdet. 

Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreskrivs i första hand där detta är möjligt, i övrigt ska 
fördröjning av dagvattnet ske innan det kopplas på det befintliga dagvattennätet.  
Dagvatten ska fördröjas så att fastigheten inte avleder mer vatten än motsvarande maxflöde 
från fastigheten idag. Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för tioårsregn.  

En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram av ÅF (PM Dagvatten, 2018-05-31) 
som föreslår lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Beräkningar har 
utförts med och utan sedumtak på Tallåsskolans tillbyggnad. Målet har varit att presentera ett 
underlag med flera olika lösningar. Byggherren har valt en utformning av tillbyggnaden utan 
gröna tak. 

Ett fördröjningsmagasin med kapacitet för 450 kubikmeter placeras under fotbollsplanerna, 
vilka utgör en lågpunkt inom planområdet. Växtbäddar och träd i skelettjord kan placeras över 
området, främst nära vägar och parkeringar där föroreningshalterna i dagvattnet är som högst. 
Växtbäddarna kan även användas för att ta hand om avrinning från takytor. 
Cykelparkeringarna kan förses med permeabel beläggning. Grönytorna bör vara lite 
skålformade så att de kan fungera som infiltrationsytor där vatten även kan ansamlas vid 
kraftigare nederbörd. Lågpunkten i uteklassrummet bör sammankopplas med magasinen vid 
fotbollsplanen så att vatten inte ansamlas där under längre perioder. Även växtbäddar nära 
fotbollsplanen bör ha dränering som leds dit. Befintligt ledningsnät utnyttjas till avledning av 
det vatten som inte kan omhändertas lokalt vid kraftigare regn samt till avledningen av vatten 
från infiltrationsmagasin och växtbäddar. Vid åsen kan diken utformade som svackdiken eller 
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infiltrationsstråk se till att vatten som rinner nerför sluttningen från åsen och från vägen kan 
ansamlas och infiltreras. Det kan även vara en bra yta för omhändertagande av snö och 
smältvatten. Området kring gymnastikplatsen blir instängt i och med byggnationen av 
idrottshallen så det är viktigt att höjdsättningen görs från husen mot grönytor eller rännor. I 
allmänhet kan rännilar och ytlig avledning till växtbäddar eller annan infiltrationsplats fylla 
både en praktisk och estetisk funktion på området. 

Grundkraven för dagvattenhanteringen på utredningsområdet är att 450 kubikmeter skall 
omhändertas lokalt (ingen flödesökning ut från området) samt att föroreningshalterna inte får 
överskrida riktlinjerna från riktvärdesgruppen. Områdets förutsättningar med god 
infiltrationsförmåga och ett flertal grönområden gör att det är möjligt att åstadkomma 
förbättringar utan alltför stora insatser. Dessutom har de gröna lösningarna som föreslås en 
både pedagogisk och rekreationell funktion vilket är passande på ett skolområde. 

Brandvatten 
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem. 

El 
En elledning som matar Järvenhallen är placerad i mark som kommer att överbyggas när 
Järvenhallen byggs ut åt öster. Ledningen behöver flyttas, vilket ska bekostas av exploatör. 
Planområdet försörjs av två transformatorstationer: En på Linnévägens södra sida som 
försörjer Tallåsskolan, och en vid Friggagatan strax söder om planområdet som försörjer 
Järvenhallen. Transformatorstationerna bedöms ha tillräcklig kapacitet för den föreslagna 
utbyggnaden. Kabelnätet som försörjer Järvenhallen behöver troligtvis förstärkas för att klara 
utbyggnaden av gymnastikhallen, vilket ska bekostas av exploatör. 

Fjärrvärme 
Tallåsskolan är ansluten till fjärrvärmenätet, och de nya byggnaderna kommer att kopplas på 
nätet. Detta bekostas av exploatör. En fjärrvärmeledning genomkorsar planområdet från 
väster till öster och med två avstickare söderut, varför ett markreservat har lagts till 
plankartan. 

Tele 
Exploatör svarar för kostnaden att ansluta nya byggnader. 

Bredband 
Möjlighet finns att ansluta nya byggnader. Detta bekostas av exploatör. Skanova har ledningar 
som genomkorsar planområdet öster om Järvenhallen. Utanför kulverten där ledningarna är 
belägna kommer marken att pålas, och sedan kommer Järvenhallens utbyggnad att placeras 
ovanpå kulverten. 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering kommer att finnas i skolbyggnadens norra del med infart från 
Vasavägen. Där kommer även att finnas utrymme för varuleveranser. Vid infartsvägens slut 
placeras en vändplan för sopbilar och transportfordon.  
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Konsekvenser av planens genomförande 
Kulturmiljö. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Tallåsskolan på ca 2500 kvadratmeter BYA 
samt en föreslagen utbyggnad av Järvenhallen på ca 1600 kvadratmeter BYA. Utöver detta tillåts 
500 kvadratmeter BYA i planområdets norra del samt 500 kvadratmeter BYA i planområdets 
södra del. Tallåsskolans tillbyggnad, med en så pass omfattande volym och höjd, påverkar 
självklart de befintliga kulturmiljövärdena, och det är därför av yttersta vikt att tillbyggnaden 
har en hög arkitektonisk verkshöjd och förhåller sig hänsynsfullt till sin omgivning för att 
minimera negativ påverkan. Tillbyggnaden kommer att dominera planområdet visuellt sett från 
söder och öster. Från norr och väster blir byggnadens påverkan dock mindre, eftersom 
tillbyggnaden till stor del kommer att döljas av Tallåsen och Tallåsskolans ursprungliga del med 
aula. Fasadmaterial föreslås vara av slammat tegel eller puts för att harmoniera med Tallåsskolan. 
Däremot bör fasadmaterialens kulör/nyans avvika från de befintliga gula tegelfasaderna för att 
tydliggöra att de utgör ett senare tillägg. Där tillbyggnaden ansluter till den ursprungliga 
Tallåsskolan ska åverkan på fasaden minimeras. Anslutningens stora glaspartier i tillbyggnaden 
exponerar Tallåsskolans fasad så att den blir synlig både inuti tillbyggnaden och utifrån. 
Detaljplanens föreslagna skydds- och varsamhetsbestämmelser bedöms till viss del kompensera 
för de ingrepp som görs inom planområdet, då inga av de befintliga byggnaderna omfattas av 
något skydd idag. 

Trafik 
Trafiken till planområdet kommer att öka när Tallåsskolan har byggts ut, men å andra sidan 
kommer trafiken till Södra skolan (strax utanför planområdet i sydöst) att upphöra eftersom 
Södra skolans elever flyttar över till Tallåsskolan när utbyggnaden är klar. På Södra skolan 
går idag ca 480 elever och på Tallåsskolan ca 550 elever, vilket blir 1030 elever totalt.  
Nya Tallåsskolan ska rymma ca 1300 elever, vilket innebär en ökning med 230 elever.  
I samband med att detaljplanen tas fram pågår planering av infrastruktur (gång- och 
cykelvägar, infarter, parkering för cyklar och bilar, busshållplatser) i och omkring 
planområdet för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. En ny infart till 
planområdet från Vasavägen med nya parkeringsplatser och angöring underlättar hämtning 
och lämning av elever samt parkering för personal och besökare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Nybyggnation av en högstadieskola är en mycket stor kommunal investering, men det är en 
nödvändig åtgärd eftersom antalet kommuninvånare växer stadigt, vilket i sin tur medför att 
fler barn i skolåldern bosätter sig i kommunen. Fler kommuninvånare innebär större 
skatteintäkter. 
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Ekologiska konsekvenser 
En del av grönytorna inom planområdet kommer att ianspråktas för den föreslagna 
bebyggelsen. Detta kan till viss del kompenseras genom att höja kvaliteten på kvarvarande 
grönytor samt anlägga nya grönytor. 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd 2018:2-3 
Granskning 2019:2 
Antagande 2019:3 
Lagakraft 2019:4 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet. 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Planområdet består av fastigheten Järven 3 med undantag av en liten del av Järven 3 i sydost 
där Södra skolan är belägen. En liten del av fastigheten Sandbäcken 3:1 ingår i planområdets 
nordöstra del. Järven 3 ägs av Katrineholms Fastighets AB och Sandbäcken 3:1 ägs av 
Katrineholms kommun. 

Fastighetsbildning 
För detaljplanens genomförande krävs fastighetsreglering genom att den del av Sandbäcken 
3:1 som ingår i planområdet överförs till fastigheten Järven 3 enligt karta. Exploatören ska 
initiera och bekosta nödvändiga lantmäteriförrättningar. 
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Den del av fastigheten Sandbäcken 3:1 som ska regleras över till fastigheten Järven 3 är markerad med rosa. 

Gemensamhetsanläggningar 
Inga gemensamhetsanläggningar kommer att bildas inom planområdet. 

Ledningsrätt 
Inom planområdet finns ledningsrätter för fjärrvärme, VA och fiber. Behov av lednings-
omläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i samband med 
exploatering ansvarar exploatören för åtgärden i samråd med ledningsinnehavaren. 
Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella åtgärder som ger påverkan på befintliga 
ledningar. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas ej ut i samband med bygglov. 

Tekniska frågor 
Om ledningar behöver flyttas i samband med exploatering, ansvarar exploatören för åtgärden i 
samråd med ledningsinnehavaren. Exploatören ska bekosta ledningsflytt. 
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Avtal 
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören gällande markköp 
för den del av Sandbäcken 3:1 som beskrivs i avsnittet ”Fastighetsbildning”.  
Genom exploateringsavtalet förbinder sig exploatören att ansöka om och bekosta 
fastighetsbildning kopplat till exploateringen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 9 maj 2019 

Ellen Liljencrantz Erik Bjelmrot 

Planarkitekt  Avdelningschef 
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OPPUNDAVÄGEN

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
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering är 500 kvadratmeter byggnadsarea. Största
byggnadsarea är 250 kvadratmeter per byggnad,  4 kap 11 § 1

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

0.0 Högsta nockhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta totalhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

00 Största takvinkel i grader,  4 kap 11 § 1

Placering
Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Utformning
f1 Fasad ska utformas i slammat tegel eller puts,  4 kap 16 § 1

f2 Tak ska vara av glas, liksom den södra fasaden. Förbindelse mellan
byggnader via spänger med högst 2,2 meters bredd på alla plan
ovanför bottenvåning, i övrigt öppet från bottenvånings golv till tak,  4
kap 16 § 1

f3 Solavskärmning ska utformas i plåt,  4 kap 16 § 1

Utförande
Byggnader ska uppföras radonsäkert,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten med en

kapacitet om 450 kubikmeter,  4 kap 10 §

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

Skydd av kulturvärden
q1 Byggnadens planform och höjd ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q2 Fasadernas befintliga murverk inklusive utformning av fog och
kulörsättning av fogbruk ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q3 Fasadernas utsmyckning ska bevaras: taklist, utskjutande tegelskift,
fönsteromfattningar i tegel och slätputsade lister kring fönster.
Takavvattning ska vara utförd i kopparplåt,  4 kap 16 § 3

q4 Framskjutna entrépartier inklusive omfattningar ska bevaras i
utförande och material. Vid byte av entréportar ska befintliga
ersättas med portar med utförande motsvarande ursprungliga,  4 kap
16 § 3

q5 Aulans dekorativa håltagning i mur, omfattning av marmor kring
fönstren samt huvudentré ska i samtliga delar bevaras. Aulans
interiör inklusive konstnärlig utsmyckning ska bevaras lika befintlig.
Aulans asymmetriskt formade fönster ska vara fernissade,  4 kap 16 § 3

q6 Befintlig fönstersättning liksom ursprungliga fönster i trä ska
bevaras,  4 kap 16 § 3

q7 Befintlig taktäckning av skiffer ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q8 Ursprungligt utformade trapphus samt ursprungliga detaljer i form
av innerdörrar och fönsterbänkar ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q9 Ursprungliga takförsedda cykelställ ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q10 Befintlig fönstersättning liksom ursprungliga fönster i trä ska
bevaras, med undantag för de delar av Tallåsskolans östra fasad
där tillbyggnaden placeras. Fönster får där sättas igen eller byggas
om till dörröppningar där planlösningen så kräver,  4 kap 16 § 3

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap 16 § 4

Varsamhet
k1 Byggnaden ska vara försedd med bågformat tak lika befintligt,  4 kap

16 § 2

k2 Taket ska vara belagt med rött lertegel. Takfallets utformning med
utsvängd nedre del ska bevaras,  4 kap 16 § 2

k3 Byggnadsdelar med putsade fasader ska vara utförda lika befintlig i
material och kulör,  4 kap 16 § 2

k4 Fönstrens placering i fasad, dess rutindelning och fönsterdelarnas
dimensioner ska vara lika befintlig. Fönster ska vara utförda med
ytskikt i trä och vitmålade,  4 kap 16 § 2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ,  4 kap 21 §

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

Upplysningar
Planavgift tas ej ut i samband med bygglov
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Dnr: PLAN.2016.9 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

tillhörande 

Detaljplan för del av Järven 3 m.fl.,
Del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-05-09 

SAMRÅDETS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 28 juni – 23 augusti 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset 
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även 
funnits tillgängliga på kommunens hemsida.  

Plansamrådet annonserades i Katrineholms Kuriren 28 juni 2018. 

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

Yttranden utan synpunkter 
1. Kommunstyrelsen 2018-07-05 
2. Västra Sörmlands räddningstjänst 2018-07-05 
3. Service- och tekniknämnden 2018-08-23 

Yttranden med synpunkter 
4. Länsstyrelsen 2018-08-28 
Hälsa – Markföroreningar 
Länsstyrelsen har tagit del av den översiktliga miljötekniska markundersökningen och 
konstaterar att antalet provtagningspunkter är få med tanke på områdets storlek, men 
finner ändå rapportens slutsatser rimliga. På huvuddelen av planområdet underskrids 
riktvärdet för känslig markanvändning med god marginal. Endast de prover som tagits 
inom området för fotbollsplanen överskrider det generella riktvärdet för KM. Här behöver 
kompletterande provtagning göras i enlighet med rapportens rekommendationer. Inför ett 
genomförande av planen bör det även undersökas om skolbyggnaderna innehåller farliga 
ämnen som t.ex asbest och PCB. 
För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till om marken är lämplig för föreslagen 
markanvändning, utan risk för människors hälsa, ska granskningsförslaget redogöra för 
föroreningssituationen inom planområdet. Det ska ha gjorts en åtgärdsutredning där det 
framgår vilka saneringsåtgärder som krävs och om åtgärderna är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbara. 
I planförslaget har planbestämmelse om villkor för lov införts. ”Startbesked får inte ges 
för byggnation förrän sanering av markföroreningar har kommit till stånd”. 
I en detaljplan kan en sådan planbestämmelse användas för åtgärd som innebär en 
väsentlig ändring av markens användning. Det kan ifrågasättas om det är möjligt att 
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villkora lovet i denna plan då om- och tillbyggnad av befintlig skola inte kan anses 
innebära en sådan väsentlig ändring av markens användning som avses i 4 kap. 14§ punkt 
4 PBL. För att kunna villkora startbeskedet krävs dessutom att undersöknings- och 
utredningsskedet är slutfört. 

Hälsa - Friytor och utemiljö 
I planbeskrivningen anges att den tilltänkta marken inom planområdet inte når upp till den 
21 september 2018 rekommenderade friytan på 30 m2 per barn. Friytan utökas från 14,5 
m2 till 26 m2 per barn om det angränsande området ”Tallåsen” räknas in.  
Inom planområdet föreslås ytor för olika aktiviteter. Bl.a. planeras två gräsplaner, en 
inhägnad multiarena och en yta för redskap och gymnastik. Trots att friytan inom 
planområdet redan är otillräcklig möjliggör planförslaget två byggrätter på 1 500 m2 resp. 
1 000 m2 byggnadsarea inom områden, som enligt illustrationer i planförslaget, är 
avsedda för dessa anläggningar. Planförslaget bör arbetas om så att all rekommenderad 
friyta kan tillgodoses inom planområdet. 

Miljökvalitetsnormer och risk för översvämning 
Dagvattenutredningen visar att det finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande 
av dagvatten inom planområdet. Fördröjning och rening av dagvatten föreslås ske i 
växtbäddar, skelettjord, svackdiken och genomsläpplig beläggning. Grönytor och 
fotbollsplan ska fungera som infiltrationsytor vid kraftigare regn. Av planförslaget 
framgår att dagvattenhanteringen går att lösa och två alternativa förslag på hantering av 
dagvatten redovisas - med eller utan grönt tak på tillbyggnad. I samrådsförslaget finns 
inga planbestämmelser som säkerställer genomförandet av de i utredningen föreslagna 
åtgärderna. För att inte ska försämra eller motverka möjligheten att klara MKN för 
recipienterna Djulösjön och Katrineholmsåsen bör planbestämmelser som säkerställer ytor 
för rening och infiltration införas på plankartan. I det kommande planarbetet bör läget för 
föreslagna byggrätter på 1500 m2 resp 1 000 m2 preciseras så att exploateringen inte sker 
inom de områden där marken ska vara tillgänglig för infiltration. 

Kulturmiljö 
Planområdet ligger ca 200 m söder om riksintresset Katrineholm. Det ligger inom de 
kulturhistoriskt värdefulla områdena Centrum och Hemgården, beskrivna i 
Kulturmiljöprogram för Katrineholms stad (1988), och i Bebyggelsehistorisk 
områdesbeskrivning, bilaga till översiktsplan för Katrineholms stad, Sörmlands museum 
2013:09. Planområdet präglas av skolbyggnader från olika tider; Tallåsskolan med aula 
från 1946, Kupolen från 1936, f.d. tennishallen och gymnastikhallen från 1978. 
Angränsande till planområdet ligger Södra skolan från 1921. 
I kulturmiljöprogrammet finns rekommendationer angående Tallåsskolan: 
- Ägna stor hänsyn till detaljbehandling vid renovering och eventuella byten 
- Undvika tillbyggnader 
- Inte tillåta byte av fasadmaterial 
Kulturmiljöer som bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan innebära påtaglig skada enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det gäller 
bl.a. de kulturmiljöer som finns redovisade i kulturmiljöprogram. En antikvarisk 
förundersökning med konsekvensbeskrivning har tagits fram av WSP. Den beskriver på 
ett tydligt sätt planförslagets påverkan på kulturmiljön. Tallåsskolan har ett synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde enligt kulturmiljöanalysen och är av byggnadsminnesklass. 
Den bedöms också vara en särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap. 13 § PBL, som inte får 
förvanskas. 
Länsstyrelsen har därför för avsikt att väcka fråga om byggnadsminnesförklaring av 
Tallåsskolan enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Skolbyggnader och andra 
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institutionsbyggnader från 1900-talet liksom modernismens byggande är underrepresen-
terade kategorier enligt Länsstyrelsens byggnadsminnesstrategi från 2016 och andra 
utredningar. 
Ur kulturmiljösynpunkt är det mycket angeläget att planförslaget arbetas om. 
Länsstyrelsen delar kulturmiljöanalysens slutsats att det kan vara möjligt att addera ny 
bebyggelse till området, men det behöver göras på ett sätt som tar hänsyn till platsens 
kulturhistoriska värden, i enlighet med 2 kap. 6§ PBL. Dvs bebyggelsen behöver utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 

Kulturmiljöanalysens riktlinjer avseende utformning av ny bebyggelse bör följas (s. 5 och 
27). Det är lämpligare att en ny skolbyggnad utförs som en fristående byggnad och inte 
som en tillbyggnad till Tallåsskolan. Nya byggnader inom området kräver hög 
arkitektonisk nivå och god anpassning till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
och den gestaltade miljön, vad gäller placering, skala (volym och höjd), utformning och 
materialval. 
Planförslagets utformning strider mot rekommendationerna i den antikvariska 
förundersökningen. Tallåsskolan föreslås byggas ut mot öster med en byggnad som 
ansluter till den befintliga skolbyggnadens mittdel. Högsta tillåtna nockhöjd är 17 m, 
vilket motsvarar den befintliga skolbyggnadens nockhöjd. Totalhöjden är dock 21 m 
vilket överstiger den intilliggande byggnaden. Ny bollhall och multiarena m.m. föreslås 
byggas inom området. 

Länsstyrelsen delar förundersökningens slutsats att föreslagen tillbyggnad riskerar att 
förvanska den kulturhistoriskt mycket värdefulla Tallåsskolans karaktärsdrag, se 
Konsekvenser för kulturhistoriska värden (s. 28). Tillbyggnadens volym, höjd och 
proportioner bryter påtagligt mot den befintliga byggnadens strama formspråk och uttalat 
långsträckta form. Den riskerar att helt dominera över den befintliga byggnaden. Likaså 
kommer den att bryta den östra sidans tätt sittande, rytmiskt utformade fönstersättning och 
påverka eller eliminera värdefull detaljutformning som entréer, takfotsdekor och övrig 
fasaddekor. Länsstyrelsens bedömning är därför att tillbyggnaden strider mot 
förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13§ PBL, en byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
Förbudet kan även gälla bebyggelseområden. Planområdet ligger utanför riksintressets 
avgränsning. Länsstyrelsen delar dock kulturmiljöanalysens bedömning att planområdet 
genom sitt kulturhistoriska innehåll kan sägas avspegla en aspekt av riksintressets motiv. 
Till de samhällsfunktioner som riksintresset avser spegla hör staden som skolort. 
Katrineholms skolhistoria är en viktig del av stadens utveckling. En tillbyggnad av den 
volym och karaktär som nu föreslås riskerar att skada berörda skolmiljöer och områdets 
kulturhistoriska värde, vilket kan innebära att riksintresset skadas. Föreslagna skydds- och 
varsamhetsbestämmelser för den f.d. gymnastikbyggnaden och Kupolen bedöms som 
tillräckliga för ett fullgott skydd. 
För skydd av Tallåsskolans kulturhistoriskt värdefulla exteriör och interiörer som aula och 
undervisningsdel behöver planbestämmelserna arbetas om i enlighet med kulturmiljö-
analysen, sid 27-28. T.ex. bör Tallåsskolans nordöstliga del omfattas av bestämmelse q1 
och q3. I framtida planarbete bör Södra skolan ges ett motsvarande skydd med 
rivningsförbud. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Hälsa - Markföroreningar: 
En kompletterande miljöteknisk markundersökning genomfördes hösten 2018 i syfte att 
utreda föroreningssituationen på fotbollsplanen samt att avgränsa föroreningarnas 
utbredning. Totalt grävdes 6 provgropar, och 12 jordprover analyserades totalt. De 
föroreningar som påträffades är förknippade med svart sand som har använts som 
utfyllnad när områdets åsgropssjö fylldes. Föroreningarna bestod främst av PAH och 
aromater. Djupet där sanden återfanns varierade mellan 0,1 till 2 meters djup, med en 
varierande mäktighet mellan 0,2 och 1 meter. Vid en exploatering ska förorenad mark 
schaktas bort och läggas på deponi. En mycket grov uppskattning av mängden förorenade 
jordmassor är 3000 kubikmeter.  
En PCB-inventering av Tallåsskolan gjordes 2008 då ingen PCB påträffades. Det kan 
finnas asbest i byggnaden, vilket bör finnas med i kontrollplaner vid rivning och byggande 
och ska noteras i planbeskrivningen. 
Planbestämmelsen ”Startbesked får inte ges för byggnation förrän sanering av 
markföroreningar har kommit till stånd” stryks. 

Hälsa – Friyta och utemiljö: 
Den skogsbeklädda åsen i anslutning till planområdets norra gräns är skyddad i gällande 
stadsplan från 1946 för Talltullen som parker och planteringar, vilket innebär att den får 
inte bebyggas. Den är lättillgänglig från planområdet och bedöms därmed i praktiken 
kunna utnyttjas som en friyta för skolans elever. 
Åsen är utpekad i Grönplan för Katrineholms stad, antagen av Kommunfullmäktige  
2018-12-17. Där omnämns den som ett särskilt värdefullt grönt stråk, både ekologiskt och 
rekreativt, samt som det enda större spridningssambandet som löper genom stadskärnan. 
Grönplanen anger att de höga naturvärdena bör stärkas ytterligare, samtidigt som 
tillgänglighet, trygghet och möjlighet till aktiviteter bör förbättras. Planavdelningen 
bedömer att åsens närhet till skolan, samt det faktum att den är skyddad från 
exploatering, motiverar att den kan inkluderas i skolans totala friyta. 
Föreslagna byggrätter utöver de för Tallåsskolans och Järvenhallens utbyggnad minskas 
från 1500+1000 m2 i samrådet till 500+500 m2 i granskningsförslaget, vilket ger 1500 
m2 mer friyta. Planområdet omfattar ca 4,2 hektar och den totala BYA i gransknings-
förslaget (befintliga byggnader + föreslagna byggrätter) blir ca 11250 m2. Ca 5500 
kvadratmeter som består av infarter, ytor för lastning, samt parkeringar för bilar och 
cyklar har räknats bort. Exklusive Tallåsen blir det ca 19,5 m2 friyta/elev inom 
planområdet. Med Tallåsen (ca 1,5 hektar) inräknad som friyta blir det ca 30 m2 
friyta/elev. 

Miljökvalitetsnormer och risk för översvämning: 
En bestämmelse har lagts till i plankartan som säkerställer ytor för dagvattenhantering på 
fotbollsplanen med fördröjningsmagasin med en kapacitet på 450 kubikmeter, vilket är 
den mängd som anges i dagvattenutredningen för att hantera allt dagvatten inom 
planområdet.  

Kulturmiljö: 
Efter samrådet har Tallåsskolans tillbyggnad arbetats om med avseende på framförallt 
byggnadens höjd och takutformning, mötet mellan ny och befintlig byggnad, utformning 
av fasader samt fönstersättning. Syftet har varit att bättre anpassa tillbyggnaden till de 
befintliga kulturmiljövärdena. Exploatören anlitade en byggnadsantikvarie som tog fram 
en konsekvensanalys av alternativen fristående respektive sammanlänkad tillbyggnad av 
Tallåsskolan, samt bidrog med sin expertis vid tillbyggnadens omgestaltning. 
Konsekvensanlysens slutsats var att två separata skolbyggnader inte skulle kunna uppfylla 
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de krav som ställs på en modern skola, samt att det skulle krävas en genomgripande 
ombyggnad av Tallåsskolan för att den skulle kunna fungera som fristående skolbyggnad 
tillsammans med utbyggnaden. 
Tillbyggnadens höjd sänks och får ett diskret flackt tak som trappas ner mot Tallåsskolan, 
och har genomgående en höjd som inte överstiger Tallåsskolans (med undantag av 
fläktrummen, som är indragna till takets mitt och därmed inte synliga från marknivå). 
Själva anslutningen mellan de två byggnaderna består av ett glasat ljusschakt som 
exponerar den befintliga skolbyggnadens fasad. Glastaket möter Tallåsskolans fasad strax 
under dess takfot och bärs upp av konsoler som är infästa i tillbyggnaden. Förbindelser 
mellan de två byggnaderna sker via spänger, men i övrigt är det glasade schaktet öppet 
från golv till tak. Fasaderna förses med nischer som återspeglar Tallåsskolans rytmiska 
fönstersättning, och i nischerna placeras fönster mer fritt för att motsvara tillbyggnadens 
interiöra rumssamband. Tillbyggnadens fasader ska vara av slammat tegel och/eller puts 
som harmonierar med den befintliga skolans tegelfasader.  
Tallåsskolan får ett omfattande skydd i form av rivningsförbud, varsamhets- och 
skyddsbestämmelser, vars syfte är att bevara befintliga kulturmiljövärden och att 
säkerställa att hänsyn tas vid underhåll och renoveringar, så att man även återskapar 
byggnadsdetaljer som tidigare har förvanskats. 
Den lilla lågdelen av Tallåsskolan som är belägen strax öster om aulan har inte fått några 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser eftersom den uppfördes på 80-talet och i den 
antikvariska konsekvensanalysen inte bedöms ha något särskilt kulturmiljövärde. 

5. Sörmlands Vatten och Avfall AB 2018-08-23 
VA: Beakta att Tallåsskolans tänkta utbyggnad är placerad ovanpå Tallåsskolans 
befintliga spill- och dagvattenservis. Servisledningarna som ansluter Tallåsskolan till det 
allmänna ledningsnätet är interna ledningar och förvaltas inte av Katrineholm Vatten och 
Avfall AB. 
Beakta att Järvenhallens planerade utbyggnad är placerad ovanpå Södra skolans 
spillvattenservis och Järvenhallens renvattenservis. Servisledningarna som ansluter 
Järvenhallen samt Södra skolan till det allmänna ledningsnätet är interna ledningar och 
förvaltas inte av Katrineholm Vatten och Avfall AB. 

Ägarförhållandet av befintlig dagvattenledning som ligger under Järvenhallens tänkta 
utbyggnad måste utredas. 

Ingen VA-utredning har gjorts för att utröna om det är möjligt att flytta befintlig 
spillvattenledning som korsar planområdet och går öster om Järvenhallen. En VA- 
utredning får klargöra om det är möjligt att flytta befintlig spillvattenledning samt vart ev. 
u-område för denna ledning skall placeras. 

Vattenledningen som korsar planområdets nordöstra hörn kommer att behöva flyttas i 
samband med Järvenhallens utbyggnad. Ett u-område behövs för att skydda den aktuella 
ledningen. Kapaciteten i ledningsnätet för att försörja planområdet med renvatten måste 
utredas. 

Dagvatten: Av de två alternativa dagvattenlösningar som föreslås, rekommenderas 
alternativ 2, utan grönt tak. Gröna tak har sina fördelar men när de blir mättade med regn 
avtar den fördröjande effekten. Öppen dagvattenlösning är att föredra. 
En rekommendation är att öka fördröjningsvolymen från 10-årsregn till 20-års regn 
eftersom det är inom ett tätbebyggt område. 
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Dagvatten ska fördröjas så att fastigheten inte avleder mer dagvatten än motsvarande 
maxflöde från fastigheten idag 

Ekonomiska frågor, Kostnader: Allmänna VA-ledningar inom planområdet som behöver 
flyttas i och med exploateringen bekostas av exploatören. 

Renhållning: Inget att erinra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Tallåsskolans, Södra skolans och Järvenhallens servisledningar kommer att flyttas i 
samband med utbyggnaden av Tallåsskolan och Järvenhallen. Inför granskning har 
Sörmland Vatten föreslagit ett u-område öster om Järvenhallens utbyggnad, vilket har 
lagts till på plankartan. Även kapaciteten för försörjning av renvatten till 
skolutbyggnaden  har utretts och bedömts vara tillräcklig. 
Till planbeskrivningen läggs till text om att fastigheten efter en exploatering inte ska 
avleda mer dagvatten än motsvarande maxflöde från fastigheten idag, samt att 
exploatören ska bekosta flytt av VA-ledningar inom planområdet. 
Tillbyggnadens tak utformas inte som grönt tak. Fördröjningsvolym för 10-årsregn 
bedöms vara tillräcklig kapacitet för planområdet. 

6. Lantmäteriet 2018-08-22 
Plankarta: Genomförandetiden redovisas inte som en administrativ bestämmelse på 
kartan. 

Genomförande: Om det blir aktuellt med flyttning av ledningar, kan nya rättigheter 
behöva bildas eller befintliga rättigheter omprövas. Detta kan ansökas om hos 
lantmäteriet. Det kan förtydligas något avseende vem som ska ta initiativ till och bekosta 
lantmäteriförrättningar avseende bildande eller omprövning av ledningsrätt. 

I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Genomförandetiden läggs till på plankartan och planbeskrivningen kompletteras med 
information om att exploatören ska initiera och bekosta lantmäteriförrättningar. 

7. Sörmlands museum 2018-08-23 
Sörmlands museum håller med om att Tallåsskolan har så höga kulturhistoriska värden att 
den kan vara av byggnadsminnesklass. I rapporten framförs det att ytterligare en 
kulturhistorisk utredning bör genomföras för att få svar på detta, vilket är önskvärt. 
Detaljplanen berör Tallåsskolan och dess närmsta omgivning med Kupolen, gymnastikhall 
och den före detta gymnastikhallen. Tallåsskolan, Katrineholms läroverk med aula/ 
konserthall ritad av stadsarkitekt Eric Schuwert, blev klar 1946 och 1949. Skolan är 
varsamt placerad i terrängen och fasadens mjuka form korresponderar väl med åsen, både 
till färg och form. Skolans byggnation kan ses som en startpunkt för efterkrigstidens 
bebyggelse i staden. 

Tallåsskolan tillhör utan tvekan stadens värdefullaste byggnader med ett stort symbol- och 
miljöskapande värde för Katrineholm och dess invånare. Det är därför mycket positivt att 
Tallåsskolan med aulan, Kupolen och den före detta gymnastikhallen nu föreslås omfattas 
av rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser. Samtliga byggnader har stora 
kulturhistoriska värden och är viktiga för stadsbilden, även om Tallåsskolan med sitt 
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synnerligen höga kulturhistoriska värde ”sticker ut”. Denna bedöms vara av 
byggnadsminnesklass. 

Synpunkter på planförslaget: 
En av slutsatserna i kulturmiljöanalysen är att en nybyggnad/tillbyggnad av Tallåsskolan 
enligt nuvarande förslag skulle förvanska Tallåsskolans karaktärsdrag och att förslaget 
inte i tillräcklig mån beaktar den kulturhistoriska karaktären hos befintlig byggnadskropp. 
Museet håller med om detta och anser därför att detaljplanen och den planerade 
nybyggnaden bör omarbetas så att de överensstämmer med kulturmiljöanalysens 
rekommendationer och slutsatser. 

En av kulturmiljöanalysens rekommendationer är att nybyggnaden bör göras fristående. 
Museet anser att det skulle vara acceptabelt att göra en varsam tillbyggnad som 
underordnar sig Tallåsskolan, volym- och höjdmässigt. Detta skulle troligen kunna 
åstadkommas med en lägre byggnadskropp, som sammanfogas med Tallåsskolan genom 
en ännu lägre och smalare glasad gång. Med tanke på Tallåsskolans höga kulturhistoriska 
värden kan det vara aktuellt med en arkitekttävling. Som det skrivs i kulturmiljöanalysen 
är det viktigt att ge ”fortsatt möjlighet att uppleva befintliga skolbyggnaders skala och 
karaktär” och att den östra långsidan fortsatt blir tydligt exponerad. En tillbyggnad 
riskerar också att påverka Tallåsskolans värdefulla detaljutformning. 

På sidan 10 i planbeskrivningen står det att ”Tallåsskolans föreslagna utformning delvis 
strider mot de rekommendationer som har framförts i kulturmiljöanalysen. Enligt 
utredningen bedöms föreslagen tillbyggnad utgöra en förvanskning av Tallåsskolans 
karaktärsdrag. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att behovet av en ny 
grundskola väger tyngre än att den befintliga Tallåsskolan ska bevaras orörd i sin helhet.” 
Museet vill framföra att det bör vara fullt möjligt att tillgodose behovet av en ny 
grundskola, samtidigt som den befintliga skolmiljöns antikvariska och arkitektoniska 
värden tillvaratas. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att Tallåsskolan bevaras orörd 
i sin helhet.  

Det är mycket positivt att Tallåskolan med aulan, Kupolen och den före detta 
gymnastikhallen föreslås omfattas av rivningsförbud, skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Det är mycket positivt att även aulans interiör skyddas med q. 
Kulturmiljöanalysen ger även förslag och rekommendationer på skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Museet anser att utformningsbestämmelsen på plankartan bör 
följa kulturmiljöanalysens rekommendationer och att samtliga av kulturmiljöanalysens 
föreslagna bestämmelser bör tas med. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Se svar angående kulturmiljö under Länsstyrelsens yttrande. 

8. Privatperson 1 2018-08-23 
Vi bor i kvarteret Lejonet som ligger i anslutning till Järven och har försökt sätta oss in i 
detaljplanen för byggandet. Efter att ha läst och försökt förstå Dagvattenutredningen 
funderar vi på om ni har koll på det övertäckta dike som finns mellan Järvenplanen och 
Talltullen och som går bland annat genom vår tomt. 
Vad vi har fått berättat att det tidigare (på 30-talet?) var ett öppet dike som avvattnade 
Järvenplanen. Det lär inte ha varit någon vacker syn då man vid bygget av fastigheten 
Odins väg 5 lät bli att sätta fönster mot norr för att slippa se det. 
För mer än 10 år sedan (vi kommer inte ihåg när) blev det plötsligt ett hål vid vårt ena 
garagehörn då marken bara försvann. Några från kommunen kom och inspekterade hålet. 
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Någon tyckte man skulle undersöka närmare vad det var med en kamera, men man fyllde 
bara snabbt igen hålet med grus. 
Ungefär samma sak hände vid annan tidpunkt i det nordöstra hörnet av Södra skolans 
skolgård. En stor krater bildades när marken bara försvann rakt ner, mer än 2 meter.  
Även det hålet fylldes snabbt igen. 
På de skisser som finns i dagvattenutredningen saknas detta underjordiska dike, vad vi kan 
förstå. Beror det på att det inte finns någon kunskap om dess existens? 

Dessutom är vi mycket oroliga för konsekvenserna i vårt kvarter då tidigare byggnationen 
i kvarteret påverkat vårt hus och tomt. Marken sjunker då stora förändringar i 
vattennivåerna har gjorts genom avvattningen vid Skogsgatan 8AB i början av 90-talet 
samt nybyggnationen av Skogsgatan 8CDEF 2013-14. 2014 fylldes det upp minst en 
meter innan bygget av det huset vilket påverkat marktrycket. Förrådet vid Skogsgatan 
8AB hänger i luften och stora gropar på den tomten fylldes upp 2017. Alla dessa 
markförändringar har skett från 90-talet och framåt. Innan dess var Skogsgatan 8AB ett 
kärr med vatten i dagen och med växter som skvattram, tall och björk. Man kan 
fortfarande se vass växa där.  

Vem på kommunen ansvarar för sådana här frågor och som vi kan kontakta och få hjälp 
av? Marken runt huset har sjunkit ca 20 cm sedan vi renoverade fasaden 1991. Dessutom 
har det gjorts omfattande markändringar på fastigheten Odins Väg 3 innan man rullade ut 
en ny gräsmatta. Nu lutar hela den tomten mot oss istället för ut mot gatan. Får man göra 
så? 

Alla dessa förändringar fanns inte innan 1990. Vårt hus har stått utan sådan påverkan i 
nästan 60 år. Nu kommer ytterligare förändringar då trycket kommer att öka på den torv 
som ligger ca 1,5 m ner i marken i delar av kvarteret. Vem tar ansvar för alla förändringar 
på grundförhållandena? Även ökande regnmängder på södra sidan av åsen kan påverka 
oss negativt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Detta är frågor som inte berör detaljplanen för Järven. Frågorna vidarebefordras till 
Sörmland Vatten och KFAB. 

9. Privatperson 2 2018-08-21 
Jag bor i direkt anslutning till området och har därför studerat det utskickade 
planförslaget. 
I samrådshandlingen sid 7 anges "Södra skolan är belägen strax utanför planområdet, men 
har inkluderats i utredningen för att underlätta framtida detaljplanläggning." 
Jag kan i den efterföljande utredningen inte finna någon ytterligare kommentar eller 
förslag anseende Södra skolans framtid utöver att man på sid 20 anger"... kommer trafiken 
till Södra skolan att upphöra eftersom Södra skolans elever flyttas över till Tallåsskolan 
när utbyggnaden är klar". 
Mina frågor: 
Vilken användning för Södra skolan planeras i utredningen eller den framtida detaljplan-
läggningen. Vilken användning medger nuvarande detaljplan för Södra skolan? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Det finns för närvarande inga förslag gällande framtida användning av Södra skolan. 
Gällande detaljplan för Södra skolan anger allmänt ändamål för Södra skolan: 
”Kvartersmark som får bebyggas för kommunala eller andra allmänna ändamål”. 
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ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 

Tallåsskolan med aula har sedan samrådet fått utökade skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
Höjderna på Tallåsskolans tillbyggnad har sänkts, och en högsta tillåten takvinkel har satts till 
5 grader. En yta med fotbollsplaner öster om tillbyggnaden har fått en bestämmelse om 
anläggande av fördröjningsmagasin för dagvatten med en kapacitet på 450 kubikmeter och 
försetts med prickmark. Övriga tillkommande byggrätterna inom planområdet har minskats 
från 1500 kvadratmeter i planområdets norra del, respektive 1000 kvadratmeter i 
planområdets södra del, till 500 kvadratmeter i den norra delen och 500 kvadratmeter i den 
södra delen, med en högsta tillåten byggnadsarea på 250 kvadratmeter per byggnad och högst 
7 meter byggnadshöjd.  
Ett u-område har tillkommit i planområdets östra del, och prickmark har utökats något i 
närheten av u-området. 

Ändringar i planbeskrivning 
• Sid 2: Text har lagts till om att detaljplanens syfte utöver tillbyggnad av Tallåsskolan

och Järvenhallen är att ge skydd åt befintliga kulturmiljövärden.
• Sid 3: Text från Grönplanen har inkluderats.
• Sid 5, 7-8: Avsnittet om markföroreningar redovisar resultat från en kompletterande

markundersökning som gjordes hösten 2018.
• Sid 12-13: Avsnittet kulturmiljö har kompletterats med en sammanfattning av WSP:s

antikvariska förstudie/ konsekvensanalys, utdrag ur den kompletterande antikvariska
konsekvensanalysen (Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB) samt text om hur
Tallåsskolans tillbyggnad har omgestaltats inför granskning för att bättre anpassas till
de befintliga byggnadernas höga kulturmiljövärden.

• Sid 15-18: Avsnittet Planförslag har utökats med mer detaljerade beskrivningar och
illustrationer. Järvenhallens föreslagna tillbyggnad har justerats från ca 1800 till ca
1600 kvadratmeter BYA.

• Sid 20: Avsnittet om friytor har kompletterats med utdrag ur grönplanen, och uppgifter
om friytor har rättats (den beräknade arealen i samrådet var inte korrekt).

• Sid 24-25: Avsnittet om Vatten och avlopp har kompletterats med information om
flytt av servisledningar och nytt u-område. Avsnittet om dagvatten har justerats,
eftersom exploatören har valt ett alternativ utan grönt tak på Tallåsskolans tillbyggnad.
Avsnittet om bredband har kompletterats med information om hur Skanovas ledningar
hanteras vid utbyggnad av Järvenhallen.

• Sid 26: Avsnittet Bebyggelse har strukits och i stället inkluderats i avsnittet
Kulturmiljö på samma sida.

• Sid  27: Avsnittet Park och Natur har bytt rubrik till Ekologiska konsekvenser.

Ändringar i plankarta 
• Ändring av e1 och e2: största exploatering har minskats från 1500+1000 kvadratmeter

till 500+500 kvadratmeter, med högsta tillåtna byggnadsarea 250 kvadratmeter per
byggnad.

• Högsta tillåtna byggnadshöjd har satts till 7 meter.
• Sänkning av nockhöjd, totalhöjd och byggnadshöjd har gjorts för Tallåsskolans

utbyggnad.
• Justering av nockhöjder har gjorts på Tallåsskolans befintliga, lägre delar i nordost.
• Ett nytt u-område har placerats i planområdets östra del.
• Prickmark har placerats i planområdets östra del i anslutning till det nya u-området.
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• n1, mark tillgänglig för fördröjning av dagvattenmagasin, har preciserats till ett
område mellan Tallåsskolans tillbyggnad och Järvenhallen, samt försetts med
prickmark.

• Genomförandetid på 5 år har lagts till plankartan.
• Villkoret att startbesked ej får lämnas förrän sanering av markföroreningar har kommit

till stånd har strukits.
• Järvenhallens utbyggnadsdel har fått en högre tillåten nockhöjd, från 9 till 9,5 meter.
• En infart till planområdets södra del från Läroverksgatan har strukits.
• Skyddsbestämmelserna (q) för Tallåsskolan med aula har utökats och preciserats för

att motsvara rekommendationerna i den antikvariska förstudien och
konsekvensanalysen.

• Bestämmelse om fasaderna på Tallåsskolans tillbyggnad har justerats från tegel eller
puts till slammat tegel eller puts. Formuleringen om att kulör/nyans ska avvika från
den befintliga byggnadens gula tegelfasader har strukits.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 9 maj 2019 

Ellen Liljencrantz Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 
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Bakgrund
Katrineholms Fastighets AB (KFAB), har initierat detaljplanarbete för om- och utbyggnation av
en skola för årskurserna 7–9 på fastigheten Järven i Katrineholm. Som underlag för det fortsatta
detaljplanarbetet utfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning av Sweco Environment
2017. I den översiktliga miljötekniska markundersökningen påträffades föroreningar med halter
överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känsliga markanvändning (KM) i två
borrpunkter (Sweco 2017). Lokaliseringen av dessa borrpunkter var inom området för
fotbollsplanen. De analyserade parametrar som översteg riktvärdet var PAH- H och aromater
C10-C16. Halter överstigande riktvärde för KM var associerade med ett fyllnadsmaterial
bestående av svart sand.

Denna kompletterande miljötekniska undersökning har syftat till att utreda
föroreningssituationen över fotbollsplanen och ett försök till att begränsa omfattningen.

Organisation
Beställare KFAB

Kontaktperson Anders Nordh

Konsult Sweco

Uppdragsledare och handläggare Malin Ellbrant

Fältprovtagare Therése Mahzoon

Granskare Anna Munktell Flarup

Underkonsult Bullervalla, Bo Karlsson

Genomförande
Den miljötekniska markundersökningen genomfördes enligt upprättad provtagningsplan (Sweco
2018). Undersökningen utfördes den 30 oktober 2018. Eftersom fotbollsplanen ligger på ett
skolområde valdes fältdagen att läggas när det var höstlov för att inte riskera säkerheten för
barnen som går på skolan.

Vädret vid markundersökningen var ihållande regn, vilket försvårade arbetet. Grävmaskinen
som användes för att gräva provgroparna hade svårt att ta sig fram på grund av det blöta
underlaget, vilket ledde till att provgropsgrävningen tog mycket längre tid än beräknat. Detta
ledde till avsteg från provtagningsplanen då fyra provgropar fick prioriterades bort. De
provgropar som prioriterades bort var 18S01, 18S02, 18S06 och 18S09. Dessa provgropar
valdes bort för att fotbollsplanen ändå kunde täckas in med resterande provgropar, dock blev
provtagningen inte lika tät.
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Totalt grävdes sex provgropar, jämt fördelade över fotbollsplanen, med grävmaskin.
Jordproverna togs ut från schaktväggar i de ytligare proverna och direkt från grävskopan i de
djupare proverna. Jordproverna togs ut som samlingsprov för varje 0,5 meter men med
anpassning vid jordartsskiften. Vid övergång till naturlig jord togs ett samlingsprov från den nivå
där den naturliga jorden började och ner till 0,5 meter under markytan. Proverna togs ut i
diffusionstäta påsar tillhandahållna av ackrediterat laboratorium.

Totalt analyserades 12 jordprover. Vilka prov som valdes ut för analys bestämdes utifrån
observationer i fält och för att få en uppfattning om föroreningssituationen, det vill säga vilka
ämnen föroreningen består av och om intilliggande skikt är påverkade. Proverna som valdes ut
för analys var prover tagna från den svarta sanden och på skikten under. Samtliga jordprover
analyserades på metaller inklusive kvicksilver, oljekolväten; Bensen, Toluen, Etylbensen, Xylen
(BETX), alifater, aromater och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt totalt organiskt kol
(TOC).

Analyserna genomfördes av Eurofins som är ackrediterat för aktuella analyser.

Bedömningsgrunder
Som stöd vid bedömningen av föroreningsgrad och risker för människors hälsa och miljön har
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord använts (NV 2009, rev 2016).
Naturvårdsverkets generella riktvärden finns för känslig markanvändning (KM) och mindre
känslig markanvändning (MKM). Vid en föroreningsnivå som underskrider KM bedöms marken
kunna användas för till exempel bostäder och skolor. Vid en föroreningsnivå som överskrider
KM men underskrider MKM begränsas markanvändningen till exempelvis industrier, vägar och
kontor. På fastigheten Järven 3 finns redan en pågående verksamhet i form av skola för
årskurserna 7–9. Därmed är markanvändningen att betrakta som känslig och riktvärden för
känslig markanvändning (KM) ska användas som jämförelse.

Resultat

Fältobservationer

Fältobservationerna finns sammanställda i fältprotokoll i bilaga 2. Den naturliga jordarten på
fotbollsplanen är enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) kärrtorv, vilket också
påträffades i flertalet provgropar. Fyllnadsmaterial noterades i samtliga provpunkter och
mäktigheten varierade mellan 1–2 meter. Grundvattenytan bedöms ligga på 2,3 meters djup,
detta då jorden började bli fuktig vid detta djup och grundvatten började långsamt tränga in i
schakten.

Bilderna nedan är tagna vid provpunkt 18S08 och visar tydligt olika skikt i schaktväggen.
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Figur 1. Bilder tagna vid den miljötekniska markundersökningen. Båda bilderna är från provpunkt 18S08.

Analysresultat

Av totalt 12 analyserade jordprov har halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för
känslig markanvändning påträffats i sex prover. De parametrar som överstiger KM är PAH-M,
PAH-H, aromater >C10-C16 och kobolt. Inga detekterbara halter för BTEX har kunnat påvisas.

Fullständiga analysresultat redovisas i bilaga 3 - analysrapporter. I tabell 1 redovisas resultaten
för de prover som analyserats med avseende på alifater och aromater. Resultatet för de prover
som analyserats med avseende på PAH visas i tabell 2. I samtliga prover analyserades TOC
och detta resultat redovisas i tabell 3. I ett av proverna som analyserats med avseende på
metaller har halter av kobolt påträffats precis över gränsen för KM, då det endast är ett prov
redovisas inte detta i tabell i detta PM. Inga detekterbara halter av BTEX har påträffats och
redovisas då inte heller i tabell i detta PM.
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Tabell 1. Samtliga analyserade jordprover med avseende på alifater och aromater. Tre jordprover
överstiger gränsen för KM, dessa är markerade med gult.

Ämne (mg/kg TS)

Alifater
>C5-C8

Alifater
>C8-C10

Alifater
>C10-
C12

Alifater
>C12-
C16

Summa
Alifater >C5-
C16

Alifater
>C16-C35

Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

MKM 150 120 500 500 500 1000 50 15 30
KM 25 25 100 100 100 100 10 3 10
Provpunkt/m u
my
18S03/ 0,1-0,5 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 3,4 0,98
18S03/ 1,5-2 < 5,0 < 3,0 < 10,0 < 10,0 < 14 440 < 4,0 < 1,8 < 1,0
18S04/ 1,5-1,7 < 5,0 < 3,0 < 5,0 8,5 15 23 < 4,0 11 2,5
18S04/ 2-2,4 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50
18S05/ 0,75-1 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 13 < 4,0 3,2 0,8
18S05/ 1-1,2 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50
18S07/ 0,8-1,05 < 5,0 < 3,0 < 5,0 5,4 12 11 < 4,0 2,8 0,77
18S07A/ 1,5-2 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50
18S08/ 0,25-0,35 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 17 < 4,0 4,1 0,97
18S08/ 0,35-0,55 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50
18S10/ 0,5-1 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50
18S07B/ 1,5-2 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 2,3 < 0,50

De prover som överstiger KM är 18S04 1,5–1,7 m, 18S05 0,75–1 m, 18S08 0,25-0,35 m.
Samtliga av dessa prover är tagna på skikt av den svarta sanden. Prov 18S07 0,8–1,05 m ligger
strax under gränsen för KM och är också taget på den svarta sanden. Oljetypen bedöms av
laboratoriet utgöras av restolja, diesel.
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Tabell 2. I tabellen visas resultatet för de prover som analyserats med avseende på PAH. Fem prover
överstiger gränsen för KM, dessa är markerade med gult.

Ämne (mg/kg TS) PAH-L PAH-M PAH-H
MKM 15 20 10
KM 3 3,5 1
Provpunkt/m u
my
18S03/ 0,1-0,5 0,46 1,8 1,4
18S03/ 1,5-2 < 0,090 < 0,15 < 0,21
18S04/ 1,5-1,7 1,4 3,9 2,1
18S04/ 2-2,4 < 0,045 0,097 < 0,11
18S05/ 0,75-1 0,51 1,8 2,9
18S05/ 1-1,2 < 0,045 < 0,075 < 0,11
18S07/ 0,8-1,05 0,34 1,2 0,98
18S07A/ 1,5-2 < 0,045 0,091 < 0,11
18S08/ 0,25-0,35 0,57 1,8 1,3
18S08/ 0,35-0,55 < 0,045 < 0,075 < 0,11
18S10/ 0,5-1 < 0,045 < 0,075 < 0,11
18S07B/ 1,5-2 0,32 5,2 0,17

Utifrån tabell 1 och 2 kan det utläsas att totalt fem prover överstiger gränsen för KM. Det kan
också utläsas att de föroreningar gällande PAH-M och PAH-H är avgränsade, detta då
föroreningen endast påträffats i halter över KM i den svarta sanden.

· I provpunkt 18S03 påträffades halter över KM för PAH-H på djupen 0,1–0,5 m men inga
detekterbara halter på 1,5–2 meters djup.

· För provpunkten 18S04 påträffades halter över KM för både PAH-M och PAH-H på ett
skikt som fanns på 1,5–1,7 meters djup. I samma provpunkt på djupet 2–2,4 m
påträffades inga halter som överstiger gränsen för KM. Detsamma gäller för halterna av
aromater C10-C16 som endast påträffades i provet på djupet 1,5–1,7 m.

· I provpunkt 18S05 0,75–1 m påträffas PAH-H i halter över KM medans inga
detekterbara halter för PAH påträffas i det prov som tagits i skiktet under.

· I provpunkt 18S08 0,25–0,35 m påträffas PAH-H i halter över KM medans inga
detekterbara halter för PAH påträffas i det prov som tagits i skiktet under.

· Provet 18S07B 1,5–2 innehåller halter av PAH-H som överstiger KM. 10S07A
innehåller inga halter som överstiger gränsen för KM. Proverna är tagna på samma djup
men utgörs av olika jordarter, dessa två jordarter är blandade med varandra. Prov A
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utgörs av sandig silt och prov B innehåller kärrtorv och det är i kärrtorven som PAH-H
påträffats.

Tabell 3. Tabellen redovisar resultatet för de prover som analyserats med avseende på TOC. Tre prover
har halter som överstiger 5%.

Ämne ( % TS) Kol C TIC TOC
Provpunkt/m u
my
18S03/ 0,1-0,5 4,1 < 0,1 3,9
18S03/ 1,5-2 53,3 < 0,1 53,2
18S04/ 1,5-1,7 5,3 < 0,1 5,2
18S04/ 2-2,4 0,2 < 0,1 < 0,2
18S05/ 0,75-1 5,3 < 0,1 5,2
18S05/ 1-1,2 0,6 < 0,1 0,4
18S07/ 0,8-1,05 3,7 < 0,1 3,6
18S07A/ 1,5-2 0,6 < 0,1 0,5
18S08/ 0,25-0,35 4,9 < 0,1 4,8
18S08/ 0,35-0,55 0,2 < 0,1 < 0,2
18S10/ 0,5-1 0,2 < 0,1 < 0,2
18S07B/ 1,5-2 2,8 < 0,1 2,7

TOC analyserades i samtliga prover. Av tabellen framgår att TOC-halten är hög i kärrtorven
som påträffats i provet 18S03 1,5–2 m, det organiska innehållet är därmed högt.

För att få lägga avfall på en deponi för icke-farligt avfall krävs att TOC-halten i avfallet inte
överskrider 5 % (Avfall Sverige 2012). Det organiska innehållet överstiger denna gräns i två
prover 18S04 1,5–1,7 m och 18S05 0,75–1 m. Dessa prover innehåller dessutom PAH som
överstiger Naturvårdsverkets halter för KM.

Förenklad riskbedömning
Riktvärdena för PAH-M och PAH-H vid KM styrs av hälsoriskerna. För PAH-M är inandning av
ångor den dominerande exponeringsväg vilket endast blir aktuellt om en byggnad ska uppföras
på platsen, om så är fallet bör en fördjupad riskbedömning utföras med avseende på PAH-M.
För PAH-H är intag av växter den dominerande exponeringsvägen och även direkt intag av jord
är en viktig exponeringsväg. Vid beräkning av det generella riktvärdet har antagits att ett barn
dagligen äter i genomsnitt 0,25 kg frukt/grönsaker/bär/rotsaker från aktuellt förorenat område
under sin livstid (Naturvårdsverket 2009). Även om viss odling av frukt och bär inte kan
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uteslutas inom skolområdet är det inte sannolikt att ett barn kommer upp i det dagliga intaget
genom att äta frukt, grönsaker och bär som odlats på platsen.

När det gäller aromater C10-C16 är skydd av markmiljö styrande för det generella riktvärdet för
KM. Riktvärden för markmiljön anger den föroreningshalt under vilken markekosystemet
förväntas ha förmåga att utföra de funktioner som önskas vid den tänkta markanvändningen.
Riktvärdet överskrids i tre prover, högsta uppmätta halt är 4,1 mg/kg TS och det generella
riktvärdet är 3 mg/kg TS. Den förhöjda halten förekommer i fyllnadsmaterial där full naturlig
funktion hos markekosystemet inte kan förväntas.

Slutsats
Den förorening som påträffats i marken på fotbollsplanen är förknippad med av den svarta
sanden, föroreningarna består av PAH och aromater. I ett prov har halter av kobolt påträffats
precis över gränsen för KM.

Denna svarta sand finns på varierande djup, spridd över fotbollsplanen. Den har påträffats i
samtliga provpunkter utom 18S10. Den svarta sanden ligger i skikt och de intilliggande skikt
bedöms mot bakgrund av genomförda undersökningar inte vara påverkade av dessa
föroreningar. Djupet som den svarta sanden finns på varierar mellan 0,1 m till 2 m. Skiktens
mäktighet varierar också över fotbollsplanen, minsta skiktet är ca 20 cm och det största är ca 1
m. Den svarta sanden är mycket utmärkande och syntes tydligt vid provgropsgrävningen.

Den naturliga jordarten består av siltig sand och kärrtorv. Kärrtorven har i en provpunkt uppmätt
halter av PAH över gränsen för KM (18S07 B 1,5-2 m), förutom detta prov bedöms det naturliga
materialet inte vara påverkat av förorening. Dock kan det finnas risk att jordarterna blivit
beblandade med varandra på grund av det blöta vädret som rådde vid fältprovtagningen.
Föroreningarna verkar endast  vara knutna till den svarta sanden.

Vid en eventuell ombyggnad på fastigheten, som innebär att förorenad jord schaktas bort, krävs
att denna svarta sand hanteras som förorenad och tas om hand på korrekt sätt. Delar av de
förorenade jordmassorna kan inte deponeras då halten av TOC översteg 5 % i två av de
förorenade proverna.

En mycket grov uppskattning av mängden förorenade jordmassor är 3000 m3 utifrån följande
antaganden:

· Fotbollsplanens area uppskattas till 6000 m2

· Den svarta sandens genomsnittliga utbredning uppskattas till 0,5 meter.
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Fältprotokoll JÄRVEN

Punkt ID Djup Jordart Kommentar (syn/luktintryck. Ev. problem, material som ramlar av skruv)

18S03 0-0,05 F grSa Friidrottsyta, röd sand.
Ej prov uttaget.

0,05-0,1 F stgrSa Brunt material.
Prov uttaget.

0,1-0,5 F Sa Svart/brun sand. En del fläckar av brun sand insprängt.
Prov uttaget.

0,5-1 F Sa Samma som ovan.
Prov uttaget.

1-1,3 F Sa Samma som ovan.
Prov uttaget.

1,3-1,5 F stsaGr Grått skikt.
Prov uttaget.

1,5-2 N Kt Kärrtorv. Rötter, organiskt material. Röd/orange i färgen.
Prov uttaget.

18S04 0-0,05 F grsaMu Gräs, matjord, organiskt material, rötter.
Ej prov uttaget.

0,05-0,15 F stgrSa En del rötter.
Prov uttaget.

0,15-0,25 F stgrsi(le)Sa Siltiga(leriga) inslag. Någon tegelbit.
Prov uttaget.

0,25-0,35 F grSa Grusig sand. Rödbrun i färgen.
Prov uttaget.

0,35-0,55 F Sa Mörkt brun/svart sand.
Prov uttaget

0,55-0,75 F grSa Grusig sand. Lite gråare än ovan på 0,25-0,35.
Prov uttaget.

0,75-0,8 F grSa Ett skikt med rödbrun sand.



Fältprotokoll JÄRVEN

0,8-0,9 F grSa Grusig sand. Brun.
Prov uttaget.

0,9-1 F siSa Brun sand med siltigt inslag. Rostfläckar.
Prov uttaget.

1-1,5 F siSa Omblandad silt och sand.
Prov uttaget.

1,5-1,7 F Sa Svart finsand, aska? Svårt att få rena prover, omblandat i skopa.
Prov uttaget.

1,7-2 F Sa Svart finsand varvat med grå sand/aska. Fläckvis brun sand. Svårt att få rena prover, omblandat i
skopa. Vattenförande skikt.
Prov uttaget.

2-2,4 N siSa Naturligt? Grå/grönaktig silt blandat med sand. Ingen lukt. Kan det var sidan av sjön?
 (Grävaren sa att det finns mycket silt i området och vi bedömde det tillsammans som naturligt.
Pratade med UL och beslutade att stoppa pga naturligt samt att schaktväggarna började rasa i och
med vattnet).
Prov uttaget.

18S05 0-0,05 F saMu Flyttade punkten 2 meter västerut pga längdhoppbana. Matjord med gräs överst och organiskt
material.
Inget prov uttaget.

0,05-0,4 F stgrSa Lite rötter från ovan.
Prov uttaget.

0,4-0,5 F stSa Svart/mörkbrun sand.
Prov uttaget.

0,5-0,6 F stsaGr Brunt material.
Prov uttaget.

0,6-0,75 F stgrsaSi Ljusare i färgen, rostfläckar.
Prov uttaget.

0,75-1 F Sa Svart sand, någon tegelbit.
Prov uttaget.

1-1,20 N siLe Grå siltig lera. Osäker på om naturligt? Gräver djupare.
Prov uttaget.



Fältprotokoll JÄRVEN

1,20 N Le Grå lera. Naturligt. Stort block i botten så kom ej djupare. Går ej flytta gropen pga kant till
längdhoppbanan i norr och vattenledning i söder.
Prov uttaget.

18S07 0-0,2 F grsaMu Matjord, organiskt material, rötter.
Prov uttaget?

0,2-0,6 F stgrSa Prov uttaget.

0,6-0,8 F stgrSa Varvat mörk, ljus, rödbrun sand.
Prov uttaget.

0,8-1,05 F Sa Svart sand, bruna fläckar, några enstaka stenar.
Prov uttaget.

1,05-1,5 F saSi Väldigt svårt att få rena prover, schaktväggarna rasar, jättestora block (kan botten vara täckt med
block?).
Prov uttaget.

18S07A 1,5-2 F/N saSi Väldigt omblandat och svårt att få till bra prov. Omblandat saSi och kärrtorv. Tog två olika prov för att
inte blanda ihop ev fyllnadsmaterial och naturligt. Kallar dem A och B. Beige sandig silt.
Prov uttaget.

18S07B 1,5-2 N Kt Väldigt omblandat och svårt att få till bra prov. Omblandat saSi och kärrtorv. Tog två olika prov för att
inte blanda ihop ev fyllnadsmaterial och naturligt. Kallar dem A och B. Ej lika röd kärrtorv som i 18S03.
Mycket rötter.
Prov uttaget.

2-2,5 ? Vatten tränger in fort och väggarna rasar. Går ej att gräva längre.
Inget prov uttaget.

18S08 0-0,10 F grsaMu Flyttade punkten 1 meter nordost pga bevattningsledning. Gräs överst, matjord, organiskt material.
Inget prov uttaget.

0,10-0,25 F stgrSa Grusig sand. Brun med lite inslag av mörkare färg. Dräneringsrör.

0,25-0,35 F (mu)Sa Svartbrun sand, känns lite organiskt.
Prov uttaget.



Fältprotokoll JÄRVEN

0,35-0,55 F (le)siSa Blandat skikt.
Prov uttaget.

0,55-1 F/N stgrSa Runda stenar, naturligt? Eller fyllnadsmaterial taget från en ås?
Prov uttaget.

1-2 F/N stgrSa Samma som ovan.
Inget prov uttaget.

2-2,4 N saSi Grå silt med sand inblandat.
Inget prov uttaget.

18S10 0-0,05 F grsaMu Gräs ovanpå, matjord med organiskt material.
Inget prov uttaget.

0,05-0,25 F sistgrSa Rötter, mindre stenar.
Prov uttaget.

0,25-0,5 F/N stgrSa Större rundade stenar, material från ås?
Prov uttaget.

0,5-1 F/N stgrSa Större rundade stenar och block, ås? Grävde av ett dagvatten/dräneringsrör.
Prov uttaget.

1-1,5 F/N stgrSa Större rundade stenar och block, ås?
Inget prov uttaget.

1,5-1,9 F/N stgrSa Större rundade stenar och block, ås?
Inget prov uttaget.

1,9-2,1 N Kt Kärrtorv, rötter och blandat organiskt material.
Prov uttaget.

Datum: 30/10-2018

Provtagare: Therese Mahzoon

Väder: Konstant regn
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020441Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,1-0,5

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S03

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%92.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts3.4Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.73Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.98Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.13Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.70Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.087Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts0.43Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.070Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts4.1Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts3.9TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020442Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S03

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%20.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.0083Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.12Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.16M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.38Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 10.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 14Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts440Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 1.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 1.00Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 1.00Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

ospecOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.060Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.060Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.060Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.060Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.060Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.090Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.21Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.18Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.27Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.45Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 9.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.50Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 2.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 2.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.045Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts< 2.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 9.0Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts53.3Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts53.2TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020443Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-1,7

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S04

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%85.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts8.5Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts15Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts23Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts11Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.61Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.9Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.5Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Restolja. DieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.26Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.92Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts1.3Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.073Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.0Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.62Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts5.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts5.3Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts5.2TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020444Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2-2,4

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S04

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%87.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.037Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.097Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.16Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts0.2Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts< 0.2TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-226923-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020445Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,75-1

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S05

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%80.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts3.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.55Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.80Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.079Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.9Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-226923-01

Í%R%^Â!iw}SÎ

EUSELI2-00579893

mg/kg Ts0.48Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.2Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts59Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.63Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts70Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts5.3Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts5.2TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-226924-01

EUSELI2-00579893
Í%R%^Â!iw~\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020446Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,20

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S05

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%78.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-226924-01

Í%R%^Â!iw~\Î

EUSELI2-00579893

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.35Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts84Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts0.6Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts0.4TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-226925-01

EUSELI2-00579893
Í%R%^Â!iwÃeÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020447Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,8-1,05

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S07

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%86.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts5.4Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts12Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.52Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.77Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OSpecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.100Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.47Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-226925-01

Í%R%^Â!iwÃeÎ

EUSELI2-00579893

mg/kg Ts0.31Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.70Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.98Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.89Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.31Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts3.7Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts3.6TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-226926-01

EUSELI2-00579893
Í%R%^Â!iwÄnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020448Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S07 1,5-2A

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%82.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-226926-01

Í%R%^Â!iwÄnÎ

EUSELI2-00579893

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.091Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts0.6Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts0.5TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-226930-01

EUSELI2-00579893
Í%R%^Â!ixÂNÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020452Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S07 1,5-2B

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%73.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.3Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.29Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.9Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.43Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts5.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts5.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts2.8Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts2.7TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-226927-01

EUSELI2-00579893
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020449Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,25-0,35

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S08

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%92.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts17Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts4.1Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.72Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.97Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Restolja. DieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.14Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.63Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts0.54Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.57Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts4.9Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts4.8TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-226928-01

EUSELI2-00579893
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020450Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,35-0,55

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S08

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%89.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts0.2Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts< 0.2TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-226929-01

EUSELI2-00579893
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMAHZ JÄRVEN, 13006911

Sweco Environment AB 

Therese Mahzoon

St Larsgatan 16

582 24 LINKÖPING

Kundnummer: SL8436255

Provbeskrivning:

177-2018-11020451Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2018-10-30

Therese Mahzoon

Provet ankom:

JordMatris:

2018-10-31

Utskriftsdatum: 2018-11-14

Provmärkning: 18S10

Provtagningsplats: 13006911

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%94.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

% Ts0.2Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts< 0.2TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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PER NELSON 
BYGGNADSVÅRDSBYRÅ AB 

 
Illustration Mondo arkitekter. 

 
Antikvarisk konsekvensbedömning kulturmiljö    
Antikvariskt underlag i samband med detaljplanearbete. 
 
 
Fastighet: Järven 3                                           
Adress:  Oppundavägen 29 
Stad: Katrineholm 
 
Bakgrund 
Undertecknad har anlitats som byggnadsantikvarisk konsult i kulturhistoriska frågor, i sam-
band med detaljplanearbete för ovanstående fastighet genom Katrineholms Fastighets AB, 
KFAB. Uppdraget har bestått i att bidra med antikvariskt projekteringsstöd vid planeringen av 
ny tillbyggnad till Tallåsskolan i Katrineholm. I uppdraget har även ingått att upprätta en 
antikvarisk konsekvensbeskrivning med bedömning om påverkan på Tallåsskolan och 
riksintresset för kulturmiljövård.  
 
Syfte 
Den antikvariska konsekvensbedömningens syfte är att redogöra för de kulturhistoriska och 
fysiska konsekvenser för föreslagna tillbyggnad i detaljplaneskedet och vad de medför för 
påverkan på skolans och byggnadens kulturvärde samt riksintresset. Den antikvariska 
konsekvensbeskrivningen utgör ett av underlagen i planprocessen.  
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Kunskapsunderlag 
En antikvarisk förundersökning med värdebeskrivning och konsekvensbedömning har tagits 
fram i ett tidigare skede av WSP i Göteborg 2018, genom Andreas Hansen. Konsekvens-
bedömningen resulterade i att dåvarande förslag hade en för stor påverkan på Tallåsskolan.  

Samrådsyttrande avseende påverkan på kulturmiljön från Länsstyrelsen  
Länsstyrelsens samlande bedömning: ”Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen, som den 
utformats i samrådsförslaget inte tar tillräckligt hänsyn tillkulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan..”. Fråga har även väckts om byggnadsminnesförklaring 
2018-09-10. 

Utveckling och bearbetning av förslaget. 

Efter inkomna synpunkter från länsstyrelsen har förslaget bearbetats och utvecklats under 
hösten 2018, med utgångspunkt från den antikvariska förundersökningen. Ett avstämnings-
möte med länsstyrelsen hölls 2019-01-18 där utförda ändringar presenterades. 

Alternativen friliggande byggnad- tillbyggnad har utretts. 
I ett tidigt skede i projekteringen har olika alternativ till placering av ny skolbyggnad utretts. 

Ur antikvarisk mening har i förundersökningen och den tidigare konsekvensutredningen och i 
yttrande från länsstyrelsen en friliggande skolbyggnad rekommenderats som lämpligast 
alternativ, eftersom den fysiska exteriörpåverkan på Tallåsskolans fasad mot skolgården då 
blir helt opåverkad, och den långa byggnadskroppen förblir avläsbar med obruten fasad mot 
skolgården.  

Ur ett brukarperspektiv och långsiktigt användande, med önskad samverkan och överblick 
och förflyttning mellan byggnadernas lokaler och funktioner, har detta alternativ bedömts som 
mindre lämpligt och långsiktigt ogynnsamt. Skolverksamheten önskar genom det nya 
utbildningskonceptet som framtagits, en direkt samverkan mellan byggnadernas varierande 
lokaler och verksamheter. En interiör förbindelse har bedömts som en nödvändighet mellan 
byggnaderna, med de fördelar som invändiga kopplingar och smidig förbindelser mellan 
våningsplanen och direkt kommunikation medför, utan att behöva ta sig ut och in mellan olika 
skolbyggnader. 

En negativ konsekvens med en fristående byggnad är också att det innebär för Tallåsskolan 
del en mer omfattande interiör ombyggnad av lokalerna med planlösningsförändringar med 
nya hissar och flera tillkommande funktioner för att den skall fungera som användbar 
fristående lokal. En tillbyggnader med kopplingar från nybyggnaden på de olika 
våningsplanen tillför stora värden och underlättar avsevärt kommunikationerna i 
lärandemiljön som helhet. 
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Konsekvensbedömning 

Antikvariska utgångspunkter vid bearbetning av tidigare förslag. 
Inför bearbetningen av det tidigare förslaget sattes följande utgångspunkter upp i nom 
projektgruppen. 

1. Ny adderad arkitektur skall matcha Tallåsskolans höga arkitektoniska värden. Ny
årsring (tillbyggnad) skall ha hög arkitektonisk kvalitet och hantverksmässigt
utförande i material och detaljer.

2. Ett lämpligt förhållningssätt är att tillbyggnadens gestaltning skall spegla vår tids
tillägg med ett tydligt förhållningssätt och respekt till Tallåsskolan men samtidigt i en
dialog med befintlig arkitektur och fasaduttryck som kan innebära både kontrastering
och ”besläktning” och associationer” i t.ex. fasadspråk, fönsterproportionering och val
av kvalitativa äkta material.

3. Ett respektfullt och intressant möte med ett innerum skall skapas mellan byggnaderna
som tillvaratar och synliggör Tallåsskolans fasadkvaliteter i material och specifika
detaljer såsom tegelfasad med klocka, entrémotiv etc.

4. Ett lägre trappande möte mellan byggnaderna under takfotshöjd och utan ingrepp i
Tallåsskolans skiffertak skall eftersträvas

5. Byggnaderna skall ha separerade tekniska system, så att man kan undvika dessa
komplikationer med t.ex. volymkrävande installationsstråk vid mötet mellan
byggnaderna.

6. Ett tekniskt och arkitektoniskt väl utfört glasat möte i tak och fasader bedöms som
lämpligast

7. Förbindelsespänger mellan byggnaderna förläggs till fönsterbröstningslägen.
8. Markförhållanden interiört vid mötet studeras och skall säkras estetiskt.
9. Rena takytor och takfot på tillbyggnad som kontrast mot det lätta vackra skiffertaket.
10. Exponerad fasad interiört vid mötet mellan byggnaderna.
11. Hög arkitektonisk verkshöjd på nybyggnaden och en arkitektur som står sig över tid

(åldringsbeständighet)
12. En reversibel konstruktiv byggnadskonstruktion skall tillämpas vid mötet mellan

byggnaderna, ett ”varsamt möte” med minimering av fasadingrepp i Tallåsskolan
13. Höga bevarandekrav på interiörens planlösning i Tallåsskolan med återställande av

tidigare utbytta och bortbyggda kvaliteter.
14. Återskapa viktiga värden i Tallåsskolan som t.ex. återställande av träfönster, portar

etc. efter förlagor och fotografier.

Konsekvensbedömda handlingar 
Handlingar som konsekvensbedömts nedan är upprättade av MONDO Arkitekter Ab,  
Utdrag av dessa handlingar har fogats in i denna konsekvensbeskrivning och bedömts under 
olika avsnitt under rubrikerna; Beskrivning, Beaktanden och konsekvenser. 
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Tidigare konsekvensbeskrivit förslag            Nu omarbetat förslag som konsekvensbedöms nedan 

Bearbetningar 
Det tidigare förslaget som konsekvensbedömdes av WSP, utgörs av mittenfiguren ovan, och 
det nu bearbetade utgörs av den högra figuren. Det övergripande målet har varit att lyfta fram 
Tallåssskolans kvaliteter i det exteriöra och interiöra mötet med tillbyggnaden och utforma 
anslutningarna mot fasad och till våningsplanen så varsamma som möjligt och samtidigt 
skapa ett vackert rum i mötet mellan byggnadskropparna. De väsentliga åtgärderna och nu 
utförda bearbetningarna har sammanfattats i nedanstående bilder med texter. 
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Konsekvenser – Utemiljö- fasaduttryck och gårdsbild  
 
Beskrivning 
Byggnaden har i huvudsak behållits till sin tidigare noga utarbetade och önskade planform 
med sina verksamhetslokaler, men flyttats ut från Tallåsskolan med ytterligare två meter och 
trappats ned väsentligt vid mötet.  
 
Beaktanden 
Nybyggnaden har glasats upp vid mötet, och sänkts och volymen har succesivt trappats ned 
till under Tallåsskolans takfot vid anslutningen. Nybyggnadens takform har ändrats radikalt 
och sänkts och utformats som ett platt och dolt ”icke-tak” för att skapa stringens och inte 
formmässigt konkurrera med Tallåsskolans vackra skiffertak. Fasaderna har omarbetats i en 
dialog med Tallåsskolans fönstersättning men ges ett kontrasterande fasadmaterial (puts). 
Nybyggnaden blir mer diskret från ett gatuperspektiv och arkitektoniskt mer bearbetade och 
intressantare fasader i skolgårdsmiljön. 
 
Konsekvensbedömning 
Omarbetningarna innebär en tydligare avläsbar gräns mellan nytt och befintligt, och ett 
varsammare förhållningssätt där befintliga arkitektoniska kvaliteter kan behållas och 
synliggöras och förstärkas och ses som en tillgång vid mötet mellan byggnaderna.  
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Konsekvenser innemiljö – Ett vackert rum skapas i mötet mellan byggnaderna 

Beskrivning 
Det största arbetet vid omarbetningen av förslaget, har lagts på det interiöra mötet mellan 
byggnaderna. Där utgångspunkten har varit att skapa ett varsamt möte och ett vackert rum 
med utnyttjande av de välhållna tegelfasaderna på Tallåsskolan som en interiör kvalitet.  

Beaktanden 
Så få ingrepp i Tallåsskolans fasad som möjligt har föreslagit av varsamhetsskäl. Dessa har 
förlagts till fönsterbröstningslägen med anslutningar via lätta spänger, se vidare bildtexter i 
illustrationen ovan. 

Konsekvenser. 
En utmaning har varit att lösa nivåskillnaderna i markplan med bibehållande av Tallåsskolans 
marknivåer och entrémotiv med klocka. Ytterligare detaljstudier krävs i denna del där det 
finns olika varianter på lösningar att vidarestudera i markplan. 



   PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ AB   SPORRGRÄND 12   129 42 HÄGERSTEN  TEL 0709-166088 
7 

Ett vackert öppet och ljust rum skapas i mötet mellan byggnaderna. 

Påverkan på kulturmiljön och riksintresset 
I den antikvariska förundersökningen har uttrycket för riksintresset utretts och beskrivits 
ingående. Förslag till skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser har även utarbetats 
för Tallåsskolan och övriga byggnader i kv. Järven 3. För påverkan på dessa faktorer och 
förslag till skyddsbestämmelser hänvisas till den antikvariska förundersökningen   

Sammanfattande konsekvensbedömning  
Uppgiften som givits med antikvariskt medverkan och projekteringsstöd i detaljplaneskedet, 
har varit att utveckla ny adderad skolarkitektur på platsen med särskilt fokus på möjligheten 
till en anslutande tillbyggnad till Tallåsskolan. Att utveckla utgångspunkter för en sådan 
tillbyggnad utifrån beaktande och synliggörande av de kulturhistoriska värdena och 
byggnadskvalitéerna i Tallåsskolan.  

Min bedömning är att det redovisade förslaget tar stor hänsyn till de värden och utgångs-
punkter som sammanställts i de  Antikvariska utgångspunkterna som redovisas på sid 3 i 
denna handling. Min bedömning är att den tillbyggnad som konsekvensbedömts här med högt 
ställda arkitektoniska krav, är möjlig att utföra utan att Tallåsskolans höga kulturhistoriska 
värde förvanskas. 

Stockholm 2019-02-27 

Per Nelson 
Byggnadsantikvarie SPBA 
MEDLEM I SVERIGES PRAKTISERANDE BYGGNADSANTIKVARIER SPBA



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-09 BYGG.2019.94

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Veronica Halén Bygg- och miljönämnden
Bygglovshandläggare, 0150-57198 Katrineholms kommun

8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av en
mobilmast med tillhörande teknikbod, på 
fastighetenTrolldalen 1:1, Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

· Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen ( PBL )

· Godkänna XXXXX som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet, enligt 10 kap. 9 § PBL.

· För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 18 620 kronor
enligt kommunens gällande taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken.
Faktura skickas separat.

Motivering
Lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk anses ske så att den
avsedda användningen inte ska medföra en sådan påverkan på omgivningen
som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet
på annat sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer sammanfattningsvis att förslaget är
lämpligt för sitt ändamål och har en god form-, färg- och materialverkan, enligt
8 kap. 1 § plan- och bygglagen. Förlaget anses inte medföra någon betydande
olägenhet för grannar, enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen. Ansökan bedöms
uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 31 § och 10 kap. 23 § plan - och
bygglagen och bygglov och startbesked kan därmed beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Hi3G Access AB söker om bygglov för en 60 meter hög mast med
byggnadsarea ca 34 m2 och tillhörande teknikbod med en byggnadsarea på ca
6m2. Teknikboden kommer att utföras med gråa plåtfasader.
Masten kommer att förtäta det befintliga 4G i Katrineholm.

Närmsta bostadshus ligger ca 135 meter från angiven plats för masten.
Grannhöranden har genomförts och skickats till ca 80 sakägare i
upptagningsområdet. Tre sakägare har inkommit med synpunkter.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340
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För ärendet gäller plan- och bygglagens generella bestämmelser.
Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Försvarsmakten, Luftfartsverket,
Trafikverket, Skavsta och Norrköpings flygplatser har beretts möjlighet att
granska ärendet och yttra sig. Ingen av följande instanser har yttrat sig negativt
gällande byggnationen.

Upplysningar
Försvarsmakten upplyser om att ny remiss behöver skickas om positionen för
masten flyttas mer än 30 meter eller totalhöjden ändras. Senast fyra veckor
innan resning skall en flyghinderanmälan lämnas in enligt Luftfartsordningen
6 kap. 25§.

Luftfartsverket upplyser om att begäran om CNS-analys och beställning av
flyghinderanalys skall göras.

Länsstyrelsen påminner om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§§
Kulturmiljölagen.

Trafikverket anser att masten skall placeras på ett avstånd från vägområdet
som motsvarar mastens totala höjd över marken. Sedan yttrat de sig närmare
om den anslutande vägen från väg 555 som ska förses med bom och
informerar om att tillstånd krävs från Trafikverket för ny anslutning.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat
ett startbesked.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. Kontrollansvarig kontaktar
byggnadsinspektör om datum för tekniskt samråd.

Inför tekniks samråd kommer ärendet att behöva kompletteras. En
finutsättning/utstakning kan också behöva göras.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet
vinner laga kraft 4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar
(se bifogad kopia på kungörelse) under förutsättning att beslutet inte
överklagas.
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Beslutsunderlag:
Ansökan, postid 446679
Sektionsritning mast, postid 446681
Fasad- och sektionsritning teknikbod, postid 446682
Översiktkarta, postid 446685
Situationsplan, postid 453900
Yttrande Trolldalen 1:6, postid 451270
Yttrande Duveholm 1:15, postid 451647
Yttrande Duveholm 1:32 postid 452216

Beslutsmottagare:
Hi3G Access AB 
Katrineholms Kommun 
XXXXX 
XXXXX
XXXXX

________________









Från
Skickat: den 12 april 2019 17:27 
Till: .Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ämne: Ärende BYGG.2019.94 

Hej 

Jag förmodar att det är en mast för att sätta upp inför 5G. 

Jag har läst många artiklar om att 5G är väldigt skadligt för oss människor som t.ex 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/12/5g‐stralning‐kan‐orsaka‐permanenta‐vavnadsskador‐
enligt‐forskare/ 

Eftersom denna mast blir nära vår fastighet så är min synpunkt att denna mast inte ska få byggas. 

Med vänlig hälsning 

XXXXX 



Från:
Skickat: den 24 april 2019 12:43 
Till: .Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ämne: BYGG.2019.94 

Hej, 

Jag vill lämna mina synpunkter på rubricerad bygglovsansökan. 

Jag vill inte att mobilmasten och tillhörande teknikbod byggs så nära min fastighet: 
 Jag vill ej utsättas för strålningen som denna mobilmast medför. Dels oron över att ev

påverkas negativt av strålningen och dels den ständiga oron i att i framtiden kanske drabbas 
av någon sjukdom som kan ha orsakats av denna mast. Världshälsoorganisationens avdelning 
för cancerforskning IARC, har klassat strålning från mobilmaster som "möjligen 
cancerframkallande". 

 Masten i närheten till min tomt påverkar mitt värde på min mark negativt. Jag bosatte mig
inte i Katrineholm vid vattnet för att leva mitt liv med min familj för att sedan ha en 
mobilmast i närheten. 

Jag begär inhibition i bygglovsärende BYGG.2019.94 
Jag vill att kommunen och länsstyrelsen gör en självständig bedömning utifrån EU‐kommissionen 
försiktighetsprincipen. 
Jag har förstått det som att beslutsfattare som står inför en oacceptabel risk, vetenskaplig osäkerhet 
och allmänhetens oro är skyldiga att finna svar. 
Har den här typen av strålning testats på människor? Har gränsvärdena testats genom att låta 
människor leva dygnet runt året runt i sådan strålning? 
Jag vill att man tittar på någon form av samlokalisering då det finns andra master i Katrineholm som 
täcker behovet för mobiltäckning. Alternativt att placera masten mycket längre bort från vår tomt. 

XXXXX 
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Vår handläggare

Veronica Halén Bygg- och miljönämnden
Bygglovshandläggare, 0150-57198 Katrineholms kommun

9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
komplementbostad, på fastigheten XXXXX, 
Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

· Bevilja bygglov med stöda av 9 kap. 30 (1b) och 31b (1) §§ plan- och
bygglagen

· Godkänna XXXXX som kontrollansvarig
· För handläggning debitera en avgift på 16 758 kronor

Motivering

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till
stadsbilden samt utgör en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget
anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 §
PBL. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för
sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan och är tillgängligt och
användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga enligt 8
kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30
och 31b §§ PBL och bygglov kan därmed ges.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan inkom redan 2017 gällande nybyggnad av komplementbostad. I
samband med detta upptäcktes att balkonger och uterum byggts till på
flerbostadshuset utan lov. De nuvarande ägarna sökte lov för detta i efterhand
för att göra rätt för sig och för att få behålla tillbyggnaderna. I samband med
detta så ökade fastigheten sin bebyggda byggnadsarea vilket medför att
komplementbyggnaden samt flerbostadshuset kommer att överskriva
byggrätten med 10m2.
Placeringen av byggnaden föreslås placeras närmare 4,5 meter mot en
grannfastighet vilket är en avvikelse mot planen. I området finns flera
komplementbyggnader i varierande storlekar placerade både i och i närhet av
tomtgräns. För att få i fortsättningen få tillgång till en bra gräsyta på
fastigheten föreslås den föreslagna placeringen av byggnaden godkännas.

Grannhöranden har genomförts till berörda sakägare där två yttranden har haft
synpunkter gällande åtgärden. Det gäller bla. risk för skugga, minskat
ljusinsläpp, redan bebyggelse i tomtgräns samt att byggnaden inte passar in i
området.
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Skugga mot fastigheten XXXXX bedöms minimal då byggnaden kommer i 
byggas mot norr. Mot XXXXX byggs huset mot öster i samma väderstreck 
som huvudbyggnaden finns idag samt att byggnadens föreslagna placering är 
4,5 meter från tomtgräns.

Byggnaden blir en komplementbostad på ca 44m2 innehållande ett sovrum,
kombinerat kök och vardagsrum samt wc med dusch. Taket utföres i svarta
betongpannor och ytterväggarna kläs i vitmålad liggande panel. Byggnaden
kommer att brandklassas efter de regler som finns.

Upplysningar
Servisanmälan skall göras till Sörmland Vatten och avfall.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat
ett startbesked.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. Kontrollansvarig kontaktar
byggnadsinspektör om datum för tekniskt samråd.

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

Beslutsunderlag:
Ansökan
Plan, sektion
Fasader mot nord, syd, väst och öst
Sitplan till hörande
Nybyggnadskarta
Yttrande från sakägare - med synpunkter 
Yttrande från sakägare  - med synpunkter
Mejl tillhörande bilaga med yttrande från Sakägare  
Yttrande från VSR

Beslutsmottagare:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

________________



Från: 
Skickat: den 17 april 2019 08:24 
Till: .Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ämne: Ärende: 

Yttrande över underrättelse Ansökan om bygglov på XXXXX 

Vi har två uteplatser på baksidan av vårt hus. Vi använder dessa då det är den tystaste delen 
av vår tomt. Stensjögatan är tidvis tungt trafikerad och därmed uppkommer störande buller. 

Vår invändning mot uppförande av en byggnad så nära som 2 meter från vår tomtgräns är 
följande: 

1. Det finns redan uthus på två sidor av vår baksida, mot väst och mot syd nära vår
tomtgräns. Dessa har funnits sen gammalt.

2. Vi är oroliga för att det kommer att kännas instängt om ytterligare en byggnad
placeras nära tomtgränsen.

3. Vi är även oroliga för att den tänkta byggnaden  kommer att skugga vår baksida då
den är betydligt högre än befintliga uthus.

Om byggnaden flyttas 4,5 meter in på tomten XXXXX har vi inget att invända. 

Vänligen bekräfta mottagandet av detta mejl. 

Med vänlig hälsning 

XXXXX 



Mina synpunkter:  

Risk för värdeminskning vid en eventuell försäljning av vårt hus p.g.a. utsikt mot vår kortsida kommer 
att störas av det planerade husets tak, och som i så fall kommer skjuta upp ca 2,20 m över vår 
befintliga häck (som skiljer tomterna åt). Vi får minskat ljusinsläpp på vår kortsida, samt att även vår 
satta häck ej längre får det ljus på sig som den behöver, kommer att växa ojämnt.  

Vi antar att 4,5 meter är räknat från takets utfall och inte från det tänkta husets grund? Denna fråga 
har vi ställt tidigare, men ej erhållit något svar ifrån er av någon anledning.  

Vi tycker inte heller att denna typ av hus passar in i vårt idylliska område. Med omtanke om våra 
grannar i hyreshuset, som inte heller lär vara förtjusta i denna byggnation hoppas vi att byggandet 
inte blir av.  



Från:  
Skickat: den 17 april 2019 18:44 
Till: .Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ämne: Underrättelse 

Hej! 

Med referens till den ”Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbostad på XXXXX"

Vi vill med detta mail återigen motsäga oss och meddela våra synpunkter till varför vi INTE vill vi ha 
någon ny byggnation. Se bilaga med våra tidigare synpunkter som kvarstår. Samt den fråga som vi 
aldrig har fått något svar på.  

Vi hoppas innerligt att ansökan avslås. 

Med vänlig hälsning 
XXXXXX 



Datum

2019-04-18 10:17:13
Ert datum

Yttrande på remiss gällande Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av komplementbostad, inom fastigheten 
XXXXX, Katrineholms kommun.

Diarienummer: XXXXX
Ansökan avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbostad 
Fastighet: XXXXX
Sökande: XXXXX

Västra Sörmlands Räddningstjänsts yttrande:

Anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand (brandvarnare) skall
installeras enligt BBR 5:353.
Då avstånd till annan byggnad understiger 8 meter beakta behov av skydd mot
brandspridning enligt BBR 5:61.

Skrivet av: Filip Lindvall, Brandingenjör
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Vår handläggare

Hampus Haglund Bygg- och miljönämnden
Miljöinspektör, 0150-571 84 Katrineholms kommun

10. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

· 1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1
september 2019 släppa ut WC- spillvatten från befintlig avloppsanläggning 
vid bostadshus med besöksadress XXXXX.

· 2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till
fastigheten XXXXX.

· 3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar
eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid (fastigheten) saknar efterföljande rening. Tillstånd 
till befintlig avloppsanordning saknas.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på
fosfor, men i övrigt normal skyddsnivå, enligt Havs- och vattenmyndighetens
allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.

Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och tillsyn av små avlopp är
området känsligt för belastning av fosfor.

Fastigheten berörs redan utav ett utsläppsförbud, daterat 2014-01-28. Dock är
detta förbud inte inskrivet i fastighetsregistret.

Fastighetsägaren har, efter att tidigare beslut om förbud trätt i kraft, släppt ut
spillvatten från befintlig avloppsanordning. Detta har lett till utdömande av
vite som fastslagits av mark- och miljödomstolen den 2016-03-24.



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-07

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Avloppsanordningen på fastigheten är fortfarande i bruk, och är fortfarande
inte åtgärdad. På grund av detta anser bygg- och miljönämnden att ett nytt
förbud förenat med vite är motiverat. Utsläppsförbud råder redan i dagsläget,
men för att fastighetsägaren ska få tid på sig att åtgärda sitt avlopp innan ett
nytt vitesbelopp kan bli aktuellt, sätts datumet för detta besluts ikraftträdande
till 1 september 2019.

Fastighetsägaren har den 2014-03-27 skickat in en ansökan om inrättande av
avloppsanläggning, och den 2014-05-27 fått tillstånd till inrättandet. Detta
tillstånd har dock förfallit då inrättandet inte påbörjats inom två år från
beslutsdatum. Fastighetsägaren har därför inte redovisat godtagbar lösning av
reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka
skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd
(1998:899) föreskrivs att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har
genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt
för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att
fortsatt utsläpp av spillvatten som saknar längre gående rening än
slamavskiljning måste upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut
eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och
förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller
föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.
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Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på
rening av spillvatten. Avloppsanordningen omfattas redan av ett
utsläppsförbud, och utsläpp efter förbudsdatum har skett. Det befintliga
utsläppsförbudet är inte inskrivet i fastighetsregistret, och då fastighetsägaren
fortfarande inte åtgärdat bristerna i det befintliga avloppet, trots vitesbelopp,
görs bedömningen att ett nytt utsläppsförbud är nödvändigt.

Fastighetsägaren har i samband med kommuniceringen givits möjlighet att
yttra sig över förslaget. Synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och
miljönämnden tillhanda senast den 30 april 2019. Den 30 april 2019 inkommer
fastighetsägaren med en skrivelse, som bifogas i sin helhet.

Av skrivelsen framgår att fastighetsägaren önskar förlängd tid innan förbudet
träder i kraft. Detta för att fastigheten ska säljas och ny fastighetsägare ska få
lite utrymme, åtminstone till 2019-11-01.

Önskemål om att vitesbeloppet tas bort framförs.

Fastighetsägaren önskar även att beslutet inte skickas till
inskrivningsmyndigheten, då detta skulle påverka försäljningen av fastigheten.

I skrivelsen hävdar även fastighetsägaren att arbetet med att inrätta ny
avloppsanordning enligt givet tillstånd har påbörjats inom tidsramen.

Bygg- och miljönämnden gör följande bedömning av de inskickade
synpunkterna:

Om arbetet med att inrätta ny avloppsanordning har påbörjats inom tidsramen
för tillståndet, så är detta tillstånd giltigt till den 2019-05-27. Om ambitionen
är att nyttja detta tillstånd så finns ju ingen anledning till att förlänga tiden på
detta utsläppsförbud. Om ambitionen inte är att nyttja tillståndet så ökar ju
bara vikten av detta beslut.

Då avloppsanordningens brister har varit kända av fastighetsägaren sedan
åtminstone 2011-02-15, då första skrivelsen skickades med krav på åtgärd,
görs bedömningen att situationen inte kommer lösas med förlängd tid. Det ska
även tilläggas att fastigheten redan idag berörs av ett förbud, som troligtvis
inte efterföljs då årlig slamtömning fortfarande sker och ingen notis om tom
brunn finns. Fastighetsägaren är skriven på fastigheten.

Bygg- och miljönämnden bedömer att beslutet ska sändas till
inskrivningsmyndigheten. Detta för att det ska stå klart för en eventuell köpare
vad som gäller för avloppsanordningen. Den befintliga avloppsanordningen
behöver åtgärdas, och ett ägarbyte där information om avloppets status inte
tydligt framgår kan leda till att ytterligare tid för åtgärdande kan krävas.
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Angående vitesbeloppet så anser bygg- och miljönämnden att det är
nödvändigt, då fastighetsägaren i dagsläget strider mot det befintliga
utsläppsförbudet. Vitesbeloppet för det förbudet har redan dömts ut, och nu
finns inte längre något hinder för fastighetsägaren att trotsa förbudet.

För att erbjuda fler möjligheter till nyttjande av bostadshuset, och fler
lösningar på avloppsfrågan, ändrar bygg- och miljönämnden punkt 1 i beslutet
till att förbjuda endast WC- utsläpp till befintlig avloppsanordning. Detta
öppnar upp för fortsatt belastning av befintlig avloppsanordning med bad-,
disk- och tvättvatten, och toalettfrågan kan lösas med en enklare torr lösning.

Förutom korrigeringen av lydelsen i punkt 1 så förändrar inte de inskickade
synpunkterna bygg- och miljönämndens beslut.

Bakgrund
Tidigare tillsyn, utförd 2002-2003, av avloppsanordningen på fastigheten ledde
fram till att ett utsläppsförbud fattades av dåvarande miljö- och
hälsoskyddsnämnd den 2014-01-28. Beslutet överklagades, men länsstyrelsen
avslog överklagandet den 2014-03-12.

Den 2015-06-10 ansöker bygg- och miljönämnden i Katrineholm om
utdömande av vite för fastighetsägaren. Den 2016-03-24 fastslår mark- och
miljödomstolen att vite ska betalas av fastighetsägaren. Mark- och
miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd, och Högsta domstolen
meddelar den 2016-08-23 att mark- och miljööverdomstolens avgörande står
fast.

Fastighetsägaren har den 2014-03-27 skickat in en ansökan om inrättande av
avloppsanläggning, och den 2014-05-27 fått tillstånd till inrättandet. Detta
tillstånd har dock förfallit då inrättandet inte påbörjats inom två år från
beslutsdatum. Fastighetsägaren har därför inte redovisat godtagbar lösning av
reningskraven för avloppsvattnet.

Den 2019-04-03 skickas ett mejl till Sörmland Vatten och Avfall AB, som
ansvarar för slamtömningen i Katrineholms kommun. I mejlet efterfrågas
information om det fortfarande sker tömning på fastigheten, och om det finns
rapporter på tom brunn eller liknande.

Samma dag inkommer svar. Årlig tömning sker, och inga avvikelser angående
tom brunn har förekommit.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska
ansökan skickas in till bygg- och miljönämnden.

Någon ny ansökan har inte inkommit i ärendet. Det har inte heller inkommit



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-07

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

någon dokumentation på att en ny avloppsanordning inrättats, enligt givet
tillstånd.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag:
Dialog med Sörmland Vatten.pdf
inkommande skrivelse

Beslutsmottagare: 
XXXXX 
Lantmäteriet 
________________



Från: Kundservice
Till: Haglund Hampus
Ärende: SV: Tömning?
Datum: den 3 april 2019 15:38:04

Hej, Hampus.

Årlig tömning sker på XXXXX. De ligger på schema mars varje år och de tömde den 15 mars. Inga 
avvikelser om tom brunn vad jag kan se, utan de har utfört vanliga slamtömningar.

Med vänlig hälsning

Kundservice

0150-800 100

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Kundservice: 0150-800 100  I  Fax: 0150-800 199
Webbplats:  www.sormlandvatten.se  I  E-post: kundservice@sormlandvatten.se

Tänk på miljön - välj ett klimatsmart sätt att få din faktura! 
Vi erbjuder e-faktura, e-postfaktura eller autogiro, läs mer på vår hemsida under fliken avgifter.

.

Från: Haglund Hampus <Hampus.Haglund@katrineholm.se> 
Skickat: den 3 april 2019 15:28
Till: Kundservice <Kundservice@sormlandvatten.se>
Ämne: Tömning?

Hej.
Sker årlig tömning fortfarande på XXXXX? Finns någon rapport om tom brunn eller liknande?

Mvh

Hampus Haglund
Miljöinspektör
Katrineholms kommun
______________________________

Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm
Telefon 0150-571 84
Växel 0150-570 00
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Vår handläggare

Hampus Haglund Bygg- och miljönämnden
Miljöinspektör, 0150-571 84 Katrineholms kommun

11. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

· 1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX och XXXXX
att efter den 1 oktober 2019 släppa ut spillvatten från befintlig 
avloppsanläggning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen 
på fastigheten XXXXX.

· 2. Förena förbudet med vite om 25 000 kronor vardera för ägarna till
XXXXX

· 3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar
eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen på (fastigheten) består av tre enkammarbrunnar utan t-
rör. Efterföljande reningssteg saknas. Något tillstånd till befintlig 
avloppsanordning har inte återfunnits i kommunens arkiv.

Den befintliga avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå
med avseende på miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna
råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.
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Fastighetsägarna till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om
inrättande av avloppsanläggning eller anslutit sig till det kommunala
avloppsnätet, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för
avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka
skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd
(1998:899) föreskrivs att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har
genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt
för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att
fortsatt utsläpp av spillvatten som saknar längre gående rening än
slamavskiljning måste upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut
eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och
förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller
föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de
krav som idag ställs på rening av spillvatten.

Fastighetsägarna har givits möjlighet att yttra sig i ärendet i samband med
kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och
miljönämnden tillhanda senast den 16 april 2019.

Den 2019-04-09 inkommer fastighetsägarna med en skrivelse, där det förklaras
att en ny avloppsanordning kommer installeras under 2019. Det meddelas även
att anledningen till utebliven kommunal anslutning var att priset inte blev det
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överenskomna.

Nämndens beslut ändras inte av de inskickade handlingarna.

Bakgrund
Den 2014-02-12 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen en felanmälan från
kommunens renhållare angående avloppsanordningen på fastigheten.
Felanmälan resulterade i en skrivelse daterad 2014-05-13, där fastighetsägarna
informerades om att en tillsyn av avloppsanordningen skulle genomföras.

Besök på plats genomfördes den 2015-04-15, och resulterade i en
inspektionsrapport daterad 2015-04-15. I denna rapport beskrivs vad som
observerades samt att åtgärder behövs.

Den 2015-04-17 kontaktas samhällsbyggnadsförvaltningen av ena
fastighetsägaren då de vill ha ett nytt besök på plats eftersom vissa detaljer
missats. Enligt uppgift ska ytterligare två brunnar samt infiltration finnas på
fastigheten.

Ett nytt tillsynsbesök genomförs den 2015-04-29. På plats noteras tre
enkammarbrunnar utan t-rör. Inga tecken på efterföljande reningssteg noteras.

Besöket resulterar i en ny inspektionsrapport, daterad 2015-04-29.
Fastighetsägarna uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2015-12-31
lämna in en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som
uppmärksammats är åtgärdade.

Den 2017-03-29 bekräftar Sörmland Vatten och Avfall AB att fastigheten inte
är ansluten till kommunens avloppsnät.

Den 2017-10-03 skickas ett mejl till fastighetsägarna där status för avloppet
efterfrågas.

Den 2017-10-04 svarar den ena fastighetsägaren med en bild som redovisar att
frågan om påkoppling till det kommunala avloppsnätet ställts till Sörmland
Vatten. Bilden visar svaret från Sörmland Vatten, daterat 2015-11-18, som
meddelar att påkoppling är möjlig.

Den 2019-03-18 bekräftas återigen av Sörmland Vatten att fastigheten inte har
kommunalt VA.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska
ansökan skickas in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.
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Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag:

Beslutsmottagare: 
XXXXX 
XXXXX
Lantmäteriet 
________________
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Vår handläggare

Hampus Haglund Bygg- och miljönämnden
Miljöinspektör, 0150-571 84 Katrineholms kommun

12. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

· 1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX och XXXXX
att efter den 30 september 2019 släppa ut spillvatten från befintlig 
avloppsanläggning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på 
fastigheten XXXXX.

· 2. Förena förbudet med vite om 20 000 kronor vardera för ägarna till
XXXXX

· 3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar
eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen tillhörande bostadshuset (fastigheten), består enligt 
uppgift av en slamavskiljare från Uponor, en tät markbädd samt en fosforfälla.

Avloppsanordningen har anlagts utan tillstånd, och flera brister har
uppmärksammats vid tillsynsbesök.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på
miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om
små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). Detta på
grund av ett avstånd på över i km till sjön Yngaren, och ca 400 meter till
närmaste vattendrag. Länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och tillsyn av
små avlopp bekräftar denna bedömning.

Fastighetsägarna till fastigheten har inte skickat in någon komplett ansökan om
inrättande av avloppsanordning, och har inte skickat in de efterfrågade
kompletteringarna där som redovisar godtagbar lösning av reningskraven för
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avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka
skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd
(1998:899) föreskrivs att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har
genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt
för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att
fortsatt utsläpp från befintlig avloppsanordning som inte når upp till dagens
krav på rening av spillvatten måste upphöra och att avloppsanordningen
behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

HVMFS 2016:17 är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och
förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller
föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på
rening av spillvatten.

Fastighetsägarna har givits möjlighet att yttra sig i ärendet i samband med
kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och
miljönämnden tillhanda senast den 10 april 2019.

Den 2019-04-09 inkommer fastighetsägarna med ett mejl. I mejlet framgår att
en ansökan om komplettering av befintlig anläggning kommer att skickas in
inom några dagar, och arbetet med att komplettera anläggningen kommer vara
klart innan den 30 september 2019.

Inget som ändrar bygg- och miljönämndens beslut har inkommit.
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Bakgrund
Fastighetens avloppsanordning inventerades år 2002, och brister noterades. En
skrivelse med uppmaning om att åtgärda detta skickades ut 2010-03-04. Efter
flera påminnelser inkommer en ansökan om inrättande av enskild
avloppsanordning 2011-03-08.

Många kontakter fram och tillbaka sker i ärendet rörande ansökan.
Kompletterande uppgifter efterfrågas. Den 2013-09-20 sker ett besök på plats.
Då konstateras att en avloppsanordning inrättats utan tillstånd.

Den 2017-09-26 skickas en ny skrivelse ut till fastighetsägarna, för att på nytt
få fart på ärendet. Av skrivelsen framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i
Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att
kontrollera att avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av gällande
lagstiftning (miljöbalken och HVMFS 2016:17).

Den 2017-10-26 inkommer ena fastighetsägaren med ett mejl där det framförs
att en avloppsanordning som uppfyller minimikraven finns, och att ingen
inventering av avloppsanordningen är nödvändig.

Den 2018-01-31 besvaras mejlet med informationen om att
avloppsanordningen är inrättad utan tillstånd, och de efterfrågade
kompletteringarna från den ursprungliga ansökan efterfrågas.

Ett besök på plats efterfrågas av fastighetsägaren, och genomförs den 3 maj
2018. Dock närvarar inte fastighetsägarna då ingen respons på föreslagen tid
inkom. Istället närvarar hyresgäst, som varit involverad i ärendet.

Tillsynsbesöket resulterade i en inspektionsrapport daterad 2018-05-04, där
följande framgår:

Inspektion

Hyresgästen hade dokumentation som visade på vad som gjorts på plats.

Vid inspektion av avloppsanordningen observerades följande:

· Slamavskiljaren bestod enligt uppgift av en brunn från Uponor med en
volym på 4 m3. Vid inspektionstillfället var det slam i samtliga kammare,
men ett tunnare slamlager i den tredje kammaren.

·Enligt uppgift är det en tät markbädd med biomoduler från Wavin. Tre
luftningsrör fanns i anordningen. Det ena röret närmast slamavskiljaren
såg man botten på. Det sipprade vatten däri ner mot fosforfällan. Ett
antagande är att det är spridningsledningen då det syntes ligga ytligt.
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Det andra luftningsröret närmast slamavskiljaren kunde man ej se botten
på. Det tredje luftningsröret närmast fosforfällan var det vatten stående.

· När vi lyfte på fosforfällans lock stod det vatten nästan upp till brunnens
kant. Det syntes spår av att det runnit över kanten tidigare. Utlopp från
fällan sker i intilliggande dike.

Bedömning

Slamavskiljaren kan säkerligen användas fortsättningsvis i
avloppsanordningen. Den såg ut att vara i normalt skick.

Vad det gäller markbäddens utformning fungerar den inte som det är tänkt då
det står vatten i bädden. Det var oklart vilka luftningsrör som hör till vilka
ledningar. Om det röret som sågs ligga ytligt, hör till spridningsledningen bör
det istället vara placerat i slutet av ledningen för att få en optimal
syretillförsel till hela bädden.

Den höga vattennivån i fosforfällan visar också på att det är för mycket vatten i
anordningen. Reningen sker inte optimalt. Fosforfällans placering är heller
inte lämplig för renhållningsbolaget att hämta materialet i brunnen. Vid
planeringen för åtgärder av anordningen bör det tänkas på att placeringen av
eventuell fosforfälla sker mer tillgängligt för hämtning. Vi diskuterade även
möjligheten för hyresgästen att lyfta upp säcken med filtermaterial och placera
på lämpligt hämtningsställe. Vid planeringen av åtgärder bör man tänka på att
det i framtiden kan komma andra boenden på fastigheten som inte har
möjlighet att själva lyfta upp säcken. Det försvårar då
hämtningsproceduren.

Enligt uppgift ligger avloppsanordningen på ett avstånd av 170 meter till den
egna vattentäkten. Detta är ett tillräckligt avstånd för att inte riskera att
vattentäkten påverkas av det renade avloppsvattnet. Diket där
utsläppspunkten är placerad ser ut att rinna bort från vattentäkten.

Avloppsanordning bedöms vara belägen inom normal skyddsnivå. Det innebär
att anordningen förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen
(mätt som BOD7) och minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P).

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att
avloppsanordningen inte uppfyller de reningskrav som ställs i dag.

I skrivelsen uppmanas fastighetsägaren att skicka in de kvarstående
kompletteringarna till den inskickade ansökan senast till den 31 augusti 2018.

Den 2018-05-08 inkommer ena fastighetsägaren med ett mejl där det framgår
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att de ska återkomma med besked om åtgärder.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska
ansökan skickas in till bygg- och miljönämnden.

Ingen komplettering av ansökan eller ny ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag:

Beslutsmottagare: 
XXXXX
XXXXX 
Lantmäteriet 
________________
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Vår handläggare

Hampus Haglund Bygg- och miljönämnden
Miljöinspektör, 0150-571 84 Katrineholms kommun

13. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten,
XXXXX, Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

· 1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX och XXXXX
att efter den 30 april 2020 släppa ut spillvatten från befintlig 
avloppsanläggning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen 
på fastigheten XXXXX.

· 2. Förena förbudet med vite om 15 000 kronor vardera för ägarna till
Gräsgölskärret 1:1.

· 3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar
eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen på (fastigheten) består enligt tillstånd, utfärdat 1991, 
av en slamavskiljare samt efterföljande markbädd.

Vid tillsyn av avloppsanordningen framkom att belastningen på
spridningsledningarna är ojämn, och luftning till uppsamlingsledningarna
verkar saknas. Fosforavlastning som möjliggör återföring av näringsämnen
saknas.

Den befintliga avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå
med avseende på miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna
råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Detta på
grund av längre avstånd till vattenförande dike samt den sammanlagda
bedömningen utifrån länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och tillsyn av
små avlopp.

Fastighetsägarna till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om
inrättande av avloppsanläggning, och därför inte redovisat godtagbar lösning
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av reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka
skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd
(1998:899) föreskrivs att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har
genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt
för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.
Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material,
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att
fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning, som inte
uppfyller dagens krav på rening och ej möjliggör återföring av näringsämnen,
måste upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att
den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och
förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller
föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten uppfyller inte de krav som idag ställs på
rening av spillvatten, och möjliggör ej återföring av näringsämnen.
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Fastighetsägarna har givits möjlighet att yttra sig över beslutet i samband med
kommuniceringen. Inga synpunkter har inkommit i ärendet.

Bakgrund
Av skrivelse daterad 2016-02-29 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i
Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att
kontrollera att avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av då gällande
lagstiftning (miljöbalken och Naturvårdsverkets författningssamling 2006:7).

Besök på plats gjordes den 2018-05-03, och ledde fram till en
inspektionsrapport med samma datering. I inspektionsrapporten framkom
följande:

Inspektion

Avloppsanordningen på rubricerad fastighet består enligt tillståndet av en
slamavskiljare om minst 2000 liter samt efterföljande markbädd om minst 20
m2.

Vid inspektionen observerades följande:

· Slamavskiljaren bestod av en brunn i plast med tre separata lock. T-rör
finns monterat men går pga slamavskiljarens konstruktion ej att inspektera.
Möjligtvis sitter T-röret något snett vilket försvårar inspektion.

· Fördelningsbrunnen hade två utgående ledningar. Skiboards är monterade
på utloppen. Belastningen är ojämn då höger utlopp ser ut att sitta något över
vattenytan. Flytslam noterades i fördelningsbrunnen.

· Två luftningsrör noteras i slutet på den förmodade markbädden. Dessa såg
i inspektionsbara delar torra ut, men botten på rören gick ej att se. Inga
luftningsrör till uppsamlingsledningarna noterades.
Uppsamlingsbrunn fanns i slutet av markbädden. Flödet var vid
inspektionstillfället lågt. I brunnen noteras slam av något slag.

Bedömning

Slamavskiljare: Ser i besiktningsbara delar ut att fungera. Dock har lite
flytslam tagit sig vidare till fördelningsbrunnen, och riskerar där att ta sig
vidare till efterföljande reningssteg och där påverka detta negativt.

Fördelningsbrunn: Flytslam som finns i fördelningsbrunnen riskerar att ta sig
vidare till efterföljande markbädd och sätta igen denna.

Efterföljande rening: En traditionell markbädd har avluftning på både
spridningsledningar och uppsamlingsledningar. På plats noteras endast två
luftningsrör, och det är oklart hur eller om uppsamlingsledningarna avluftas i
nuläget. Luftning är en viktig del i en markbädds biologiska reningsprocess,
och reningsfunktionen kan utan fungerande luftning ifrågasättas.
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Skyddsnivå: Er avloppsanordning bedöms vara belägen inom normal
skyddsnivå. Det innebär att anordningen förväntas uppnå minst 90 % reduktion
av organiska ämnen (mätt som BOD7) och minst 70 % reduktion av fosfor (tot-
P).

Kretslopp: Utifrån kretsloppsprincipen ska den fosfor som finns i
avloppsvattnet återanvändas så att ett kretslopp uppnås. Då er
avloppsanordning saknar fosforavlastning kommer ni att behöva komplettera
med en fosforavlastande åtgärd, vilket idag är ett krav vid påkopplad WC.

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att
avloppsanordningen inte uppfyller de reningskrav som ställs i dag.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2018-11-02
lämna in en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som
uppmärksammats är åtgärdade.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska
ansökan skickas in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsmottagare: 
XXXXX
XXXXX
Lantmäteriet 
________________
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Vår handläggare

Jerker Eriksson Bygg- och miljönämnden
Byggnadsinspektör, 0150-56998 Katrineholms kommun

14. Klagomål gällande förfallen fastighet samt skrotbil,
på fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt ansöka om utdömande av vite på 15 000 kronor för XXXXX 
gällande fastigheten XXXXX. Överträdelsen består i att XXXXX inte följt 
beslut om föreläggande med vite (Bygg- och miljönämnden 2018-12-05). 
Överträdelsen konstaterades 2019-05-09.
Vidare förpliktigas XXXXX att betala det dubbla vitesbeloppet om
30 000 kronor för varje period om två månader, räknat från det att 
fastighetsägaren senast skulle ha vidtagit rättelse, det vill säga fyra månader 
efter den dag fastighetsägaren blivit delgiven detta beslut, under vilken tid 
ovanstående åtgärd inte vidtagits.

Motivering
Under ett telefonsamtal den 9 maj 2019 med XXXXX konstaterades att 
byggnaden inte hade rivits samt att skrotbilen stod kvar. XXXXX fick 
beslutet skickat till sig 2018-12-13 och det har således gått 4 månader sedan 
beslutet delgavs.

Enligt 8 kap 14 § PBL ska en byggnad hållas i vårdat skick och underhållas så
att dess utformning och tekniska egenskapskrav upprätthålls

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

Enligt 11 kap 37§ PBL framgår att ett föreläggande får förenas med vite.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft löpande kontakt med XXXXX genom 
brev sedan 2017-10-23, då det inkom ett klagomål om att taket på huset på den 
aktuella fastigheten rasat in och en bil stått uppställd på tomten i 20 år.

Under sommaren 2018 så träffades byggnadsinspektör Jerker Eriksson och 
XXXXX på XXXXX där XXXXX gavs ett muntligt löfte om att få tid till att 
riva byggnaden alternativt sälja tomten och låta någon annan riva den. Även 
ett telefonsamtal mellan avdelningschef Erik Bjelmrot och XXXXX
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skedde under sommaren där hon gavs tid till hösten att riva 
byggnaden.

Vid en syn av fastigheten, hösten 2018 konstaterades det att inget hade hänt
med varken huset eller tomten så ett tjänsteutlåtande till nämnden skrevs.
Nämndens beslut skickades ut 2018-12-13 och ett skriftligt brev kom in 2019-
04-08 där beslutet överklagades och mer tid önskades. Överklagandetiden
avslogs med motiveringen att överklagandetiden hade gått ut.
Det här beslutet går att överklaga, se bifogat dokument

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se bifogat dokument.

Beslutsunderlag:
Protokoll från Bygg- och Miljönämndens beslut 2018-12-05 
Brev från XXXXX daterat 2019-04-08

Beslutsmottagare: 
XXXXX
XXXXX 
________________
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Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61 Katrineholms kommun

15. Förslag till revidering av reglemente för bygg- och
miljönämnden

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts
av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har idag ansvar för kommunens tillsynsuppgifter
enligt Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Dessa två lagstiftningar ersätts den 1 juli 2019 av Lag om
tobak och liknande produkter. Bygg- och miljönämnden har därutöver tillsyn
över bland annat detaljhandel med folköl, detaljhandel med vissa receptfria
läkemedel samt livsmedelskontroll av såväl butiker som restauranger och
annan livsmedelshantering. Bygg- och miljönämnden föreslås därför att få ett
fortsatt ansvar för tillsynen enligt Lag om tobak och liknande produkter.

Beslutsmottagare:
KS/KF
________________
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Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61 Katrineholms kommun

16. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
och Alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

· Anta förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt Lag om tobak och
liknande produkter och Alkohollagen och att

· taxan ska gälla från 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4)
som ska tillämpas från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen och Lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen innehåller flera
skärpningar, bland annat införs tillståndsplikt för handel med tobak och fler
miljöer blir rökfria. Förändringarna syftar till att minska tobaksbruket och att
motverka illegal handel med tobak. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli
2019. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för bygg-
och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter
och alkohollagen. Ansvaret kring den senare är delat med Socialförvaltningen,
bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen över detaljhandel med folköl.
Tillsynen över detaljhandel med tobak och detaljhandel med folköl kan i viss
mån samordnas och därför föreslås att även fortsättningsvis samma taxa
omfattar bägge tillsynsområdena.

De tobakshandlare som innan 1 juli 2019 har anmält försäljning enligt
Tobakslagen till kommunen får fortsätta sin försäljning även efter den 1 juli.
De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om
tillstånd till handel med tobaksvaror.

Den nya tillståndsprövningen ska omfatta både sökandens vandel och
ekonomiska förhållanden och förutsättningar. Egenkontrollprogram för
verksamheten ska redan bifogas ansökan om försäljningstillstånd och även ett
uteblivet eller bristfälligt egenkontrollprogram kan utgöra skäl för avslag på
ansökan.

Försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att
vara anmälningspliktig.
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Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt Tobakslagen och Alkohollagen. I samband
med att en större översyn över miljöbalkstaxan kommer att göras senare under
året kan en förändring av timavgiften även för denna taxa komma att föreslås.
Denna taxa föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, dvs samtidigt som den nya
lagen bortsett från den del som avser årlig tillsynsavgift som föreslås träda i
kraft 1 januari 2020 eftersom årlig avgift för 2019 redan är debiterad enligt
gällande taxa.

Beslutsmottagare

Kommunfullmäktige 

________________



katrineholm.se Samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxa för bygg- och

miljönämndens verksamhet

enligt Lag (2018:2088) om

tobak och liknande produkter

och Alkohollagen (2010:1622)



2 (3)

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och

Alkohollagen (2010:1622)

Taxan gäller från och med 1 juli 2019.

Inledande bestämmelser

1 §

Avgift enligt denna lag tas ut för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om tobak och

liknande produkter och alkohollagen.

Avgiftsskyldighet

2 §

Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig näringsverksamhet med

tobak och liknande produkter eller med folköl.

Avgifter

3 §

Ansökningsavgifter

Stadigvarande tillstånd till detaljhandel med tobak 7200 kr

Tillfälligt tillstånd till detaljhandel med tobak 7200 kr

Tillstånd till partihandel med tobak 8100 kr

Anmälningsavgifter

Mindre förändring 900 kr

Ändrade ägar- eller styrelseförhållanden 4500 kr

Mindre bolagsändring 2700 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 900 kr

Försäljning av folköl 900 kr

Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska erläggas av sökanden. Avgift för

prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Ansökningsavgift ska inte tas ut om ansökan

återkallas innan handläggningen har påbörjats.

Handläggningsavgift debiteras i efterhand efter det att anmälan registrerats.

4 §
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Årlig tillsynsavgift

Detaljhandel eller partihandel med tobak 2700 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 1800 kr

Folköl 1800 kr

Den årliga tillsynsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta årliga

avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten

bedrivs.

I det fall försäljning sker av flera produktkategorier ovan kan yttre tillsyn samordnas och

avgiften reduceras. Full avgift betalas för den dyraste tillsynsavgiften och övrig tillsynsavgift

reduceras med 50 % per tillkommande produktslag.

5 §

Avgift för uppföljande tillsyn eller bristande efterlevnad

Om bristande efterlevnad medför behov av extra eller uppföljande tillsyn utöver den normala

tillsynsverksamheten tas avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt timtaxa. Timavgift

debiteras i efterhand.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt

föredragning och beslut.

Avgift skall betalas med 900 kr för varje hel timme eller 450 kr för varje påbörjad halvtimme

nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift).

6 §

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna

avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som

motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Basår för indexuppräkning är oktober månad 2019.

7 §

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden – med hänsyn till verksamhetens

omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.
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Vår handläggare

Erik Bjelmrot Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef, Planering och byggande
0150-571 96

Katrineholms kommun

17. Remiss om Idrottspolitiskt program 2020-2023,
Katrineholms kommun

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ta Samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget och överlämnar detta till Service- och tekniknämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att dokumentet är lättläst och att det har
en tydligare koppling mellan aktiviteter och Kommunplanens resultatmål än
gällande program men har några synpunkter enligt nedan.

I avsnittet Attraktiva boende- och livsmiljöer finns som målsättning att alla
frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet
och nya anläggningar ska tillgänglighetsanpassas enligt gällande byggnormer.
Bygg- och miljönämnden vill poängtera att tillgänglighetsanpassningar också
ska genomföras vid de befintliga anläggningarna där så är möjligt.

Nämnden anser vidare att det bör finnas mer konkreta aktiviteter som syftar till
att öka resandet med cykel och till fots. Exempel på detta är att fortsätta arbeta
med skyltningen till idrottsanläggningarna samt att tillsammans med
föreningarna hitta sätt att uppmuntra till ökat resande med cykel och till fots.

Bygg- och miljönämnden anser att avsnittet gällande uppföljning bör
omformuleras så att det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för
uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som
under programperioden ska genomföras och för hur förutsättningarna ska
stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska
programmet ska vara vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta.

Bakgrund
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av Service- och
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för
åren 2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Service- och tekniknämnden har skickat ut programförslaget på remiss till
samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och SISU idrottsutbildarna.
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Beslutsmottagare:
Service- och tekniknämnden
Akten
________________



Protokollsutdrag 1 (2) 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11 

§ 29

Idrottspolitiska programmet 2020-2023 (STN/2019:28) 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till Idrottspolitiskt program

2020-2023 skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet,
föreningar och Sörmlandsidrotten.

2. Eventuella yttranden med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till
service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 
2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden. 

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden. 

Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren 
under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska stärkas och 
utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara 
vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas 
vid beslut och handlingar. 

Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 
barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och 
det ska analyseras vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn eller en 
grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället. 

Det är också angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär 
att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att 
nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Det 
handlar också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och 
åtgärda flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i sitt idrottsutövande. 

Det räcker dock inte bara med att i ett Idrottspolitiskt program tala om vad som ska 
göras. En avgörande förutsättning är de värderingar och den kultur som genomsyrar 
organisationen. En värdegrund som går hand i hand med idrotten och föreningslivet. 
En idrottsstrategisk grupp bestående av politiker, tjänstepersoner, representanter från 
Katrineholms föreningsliv samt Sörmlandsidrotten sorterar under service- och 
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11 

tekniknämnden och samverkar för att planera och prioritera bland de åtgärder som ska 
genomföras och följas upp utifrån det Idrottspolitiska programmet. 

Under första kvartalet 2019 har förvaltningen i dialog med den idrottstrategiska 
gruppen arbetet fram ett förslag till revidering av programmet. Programmet ska 
skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och 
Sörmlandsidrotten för synpunkter och kommentarer.  

Eventuella yttrande ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 
juni 2019. Därefter sammanställer förvaltningen ett nytt reviderat förslag som läggs 
fram för beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti och 
skickas därefter vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 
hantering och godkännande. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-03-27
• Idrottspolitiska programmet 2020-2023-förslag

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Mårten Grothérus (L), Fredrik Hermelin (M) samt Karin Engvall 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Folkhälsoutskottet 
Föreningar 
Sörmlandsidrotten 
Akten 
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Det Idrottspolitiska 
programmet utgår från 
kommunens vision 
och kommunplan. 
Det beskriver och 
konkretiserar åtgärder 
som ska genomföras och 
hur förutsättningarna 
ska stärkas och utvecklas 
för idrott, fritid och 
föreningsliv. Det ska även 
vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera 
och arbeta och det ska 
beaktas vid beslut och 
handlingar.

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust, detta genomsyrar även vårt 
Idrottspolitiska program. 

Idrottspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Lust är passion, vilja, ambition. 
Det är också det lustfyllda – det 
vi lever för och det vi lever av – 
mat, kärlek, arbete, gemenskap, 
upplevelser. Läget är rätt – rätt 
geografiskt och rätt för handling 
och förändring.
Detta är vår ledstjärna, som 
strävar mot ett Katrineholm med 
ett gynnsamt läge, sjudande av 
liv och en plats präglad av lust. 
Idrotten och föreningslivet är, och 
har alltid varit, en verksamhet 
som sjuder av liv och lust.  Där 
jämställdhet och mångfald är en 
självklarhet. 

Attraktion & livskvalitet - 
Kommunplan 2019-2022
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 

under mandatperioden. 
I Kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning Vision 2025 pekar ut. 
Kommunplanen utgör tillsammans 
med Översiktsplan 2030, grunden 
för kommunens långsiktiga 
planering. Kommunplanen är 
också styrande för kommunens 
årliga övergripande plan med 
budget och för nämndernas 
planer med budget. 

I kommunplanen beskrivs bland 
annat hur kultur-, idrotts- och 
fritidslivs betydelse för folkhälsan, 
för identitet och sammanhållning 
bland katrineholmare och för att 
ge alla barn och unga en bra start 
i livet. Det är också en viktig faktor 
för att locka nya invånare och 
företag till kommunen. *
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En lite längre tvåradig 
huvudrubrik
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Ett dokument och värdegrund på samma gång. Vårt 
idrottspolitiska program konkretiserar hur vi ska arbeta och 
vilka förutsättningarna är för att nå vision 2025.  

Idrottspolitiskt 
program 2020-2023

Det Idrottspolitiska programmet 
utgår från kommunens 
vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och 
följer kommunplanens struktur 
med sju olika målområden. Det 
Idrottspolitiska programmet 
beskriver och konkretiserar 
åtgärder som för åren under 
programperioden ska genomföras 
och hur förutsättningarna ska 
stärkas och utvecklas för idrott, 
fritid och föreningsliv. 

Vägledning
Det Idrottspolitiska programmet 
ska vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera och 
arbeta, och programmet ska 
beaktas vid beslut och handlingar.

Värdegrund
Det räcker dock inte bara med 
att tala om vad som ska göras. 
En avgörande förutsättning är de 
värderingar och den kultur som 
genomsyrar organisationen. En 
värdegrund som går hand i hand 

med idrotten och föreningslivet.
En idrottsstrategisk grupp 
bestående av politiker, 
tjänstepersoner, representanter 
från Katrineholms föreningsliv 
samt Sörmlandsidrotten sorterar 
under service- och tekniknämnden 
och samverkar för att planera 
och prioritera bland de åtgärder 
som ska genomföras och följas 
upp utifrån det idrottspolitiska 
programmet.

 !
Det här är inte bara ett 
dokument, det är en 
värdegrund som går hand 
i hand med idrotten och 
föreningslivet.

7
Det idrottspolitiska 
programmet är indelat i 
och följer kommunplanens 
struktur med sju olika 
målområden. *
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!
Resultatmål
Invånarantalet ska öka till 
minst 35 000 personer vid 
mandatperiodens slut.

Förbättrat företagsklimat.

Detta uppnås under 
planperioden genom att
Katrineholms kommun 
informerar och förankrar 
det idrottspolitiska 
programmet hos berörda 
verksamheter och 
samarbetspartners.

Kommunen arbetar med 
destinationsutveckling och 
tar fram en strategi för 
platsmarknadsföring.

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. Ett väl 
fungerande förenings- och idrottsliv är viktiga bidragande 
faktorer för att uppnå dessa målsättningar.

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Ett stort utbud av väl fungerande 
idrottsföreningar och 
anläggningar innebär att alla 
individer erbjuds rika möjligheter 
till meningsfull sysselsättning och 
motion på jämlika villkor. Goda 
möjligheter att utöva sin hobby 
eller idrott är en parameter som 
kan bidra till inflyttning. För att 
idrott och motion enkelt ska kunna 
kombineras med arbetstider, 
utpendling eller andra åtaganden 
krävs det också att anläggningarna 
har generösa öppettider.

Evenemang som lockar publik
Större idrottsevenemang ger 
marknadsföring för kommunen 
och dess näringsliv. De lockar 
hit besökare som kan upptäcka 
Katrineholms möjligheter och 
samtidigt nyttja det lokala 
näringslivet. Det genererar 
intäkter till föreningarna, 
kommunen och näringslivet. 
Elitidrotten utgör en liten del 
av den totala tävlingsidrotten, 
men är ändå av stor betydelse 

för idrottsrörelsen i kommunen. 
Den ger underhållning, inspirerar 
barn och unga att idrotta samt 
skapar förebilder. Framgångsrika 
idrottare bidrar också till att 
marknadsföra och sprida 
kännedom om Katrineholm.
Nu och i framtiden, behövs 
ekonomiska insatser från både 
kommun och näringsliv för att 
idrotten ska kunna utvecklas.
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Kommunens livsmiljöer ska uppmuntra till lek, rörelse, 
motion och andra hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna 
till spontanidrott ska bejakas. 

Attraktiva boende- 
& livsmiljöer

Framförhållning och/eller 
föreningsmedlemskap ska inte 
vara en nödvändig förutsättning 
för idrott, motion och rörelse. 
Kommunen ska kontinuerligt 
utveckla nya - och underhålla 
befintliga friluftsområden, 
lekplatser och motionsspår. 

Tillgänglighet och utbud
Tillgång och närhet samt 
tillgänglighet till olika 
anläggningar för fysisk aktivitet, 
friluftsliv, bad, bredd- och 
motionsidrott är av avgörande 
betydelse för invånarnas 
möjlighet att nyttja dem. 
Ett brett utbud av 
idrottsanläggningar, föreningar 
och friluftsmöjligheter även 
utanför tätorten bidrar till att 
hålla landsbygden levande. 
Kommunens anläggningar 
används under skoltid av 
skolorna, medan föreningslivet 
och allmänheten använder dessa 
under övrig tid. Det innebär 
att det finns ett gemensamt 

samordningsansvar för att öka 
nyttjandegraden. Det är viktigt 
att alla som önskar kan delta i 
föreningsliv och idrott, oavsett 
förutsättningar.

Avgiftsfria fritidsmöjligheter
Tillgången till idrott, motion och 
friluftsliv får inte heller avgöras 
av ekonomiska eller sociala 
faktorer. Det är därför viktigt 
att ett rikt utbud av avgiftsfria 
fritidsmöjligheter erbjuds både i 
och utanför tätorten. I de fall där 
kommunen måste ta ut avgifter 
ska strävan vara att hålla dessa så 
låga som möjligt.

Synlighet och skyltning
Oavsett hur stort utbud som 
erbjuds och hur stor den 
geografiska spridningen är, så 
kommer människor inte att 
utnyttja möjligheterna om de 
inte kan hitta dem. Kommunen 
ska därför tillhandahålla tydlig 
och väl synlig skyltning till 
olika idrottsanläggningar och 

friluftsmöjligheter. Aktuella 
kartor och vägbeskrivningar ska 
finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida, samt via andra lämpliga 
digitala kanaler. Information 
om de olika anläggningarnas 
tillgänglighet ska, på samma sätt, 
finnas tillgängligt digitalt samt 
även tydligt framgå i anslutning 
till anläggningarna.

*
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 !
Vi ska öka resandet med 
cykel och till fots 

&
vi ska även skapa tryggare 
offentliga miljöer. 
Tillgången till idrott, 
motion och friluftsliv får 
inte heller avgöras av 
ekonomiska eller sociala 
faktorer. 

Resultatmål
Tryggare offentliga miljöer.

Resandet med cykel och till fots ska öka.
 
Viktiga aktiviteter under programperioden är: 
Kommunen ska fortsätta att skapa förutsättningar för 
spontanidrott.

Kommunen ska verka för en levande landsbygd, 
där alla kommundelar får ta del av investeringar 
och satsningar, som gör idrotten och föreningslivet 
tillgängligt för alla.

Alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar 
ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet och 
nya anläggningar ska tillgänglighetsanpassas enligt 
gällande byggnormer. 

Foto: Hanna Maxstad



Här läggs också grunden för en 
hälsosam och aktiv livsstil. Dagens 
och framtidens barn och elever 
måste även fortsättningsvis ges 
möjlighet att prova ett brett 
utbud av olika idrotter och 
motionsformer under sin skoltid. 
Samverkan mellan föreningarna 
och skolan är därför av största 
vikt. Det är även viktigt att 
poängtera att motion och fysisk 
aktivitet bland elever är en 
bidragande faktor för att uppnå 
skolans kunskapsmål. 

Samverkan över gränserna
Ansvaret för undervisningen 
måste ligga på skolan men 
föreningarna kan och bör ses som 
en stödresurs. Barn och elever ska 
ha tillgång till inspirerande och 
trygga utemiljöer som inbjuder 
till lek och rörelse. Planerad fysisk 
aktivitet ska finnas för alla barn 
och elever inom kommunens 
verksamheter. Skolor och 
fritidshem ska sträva efter att 
utöka tiden för motion och idrott 

i syfte att på ett lustfyllt sätt 
uppnå ökad rörelseförståelse. 
Grundläggande rörelseförståelse 
är en förutsättning för att kunna 
uppnå ett aktivt liv.

I skolan kommer alla elever i kontakt med motion och 
idrott. Här läggs grunden för det intresse som i många fall 
vidareutvecklas i föreningslivet. 

En stark & trygg 
skola för bättre 
kunskaper

9 UTKAST

 !
Vi ska öka tryggheten 
i skolan och arbeta för 
att barn blir mer fysiskt 
aktiva och får en bättre 
rörelseförståelse. 

*
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Resultatmål
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat.

Ökad trygghet i skolan.

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 
utveckling.

Viktiga aktiviteter under programperioden är:
I högre grad få barn, deras vårdnadshavare och skolpersonal medvetna om idrottens 
betydelse för barns utveckling och skolresultat.

Stimulera och verka för att barn blir mer fysiskt aktiva och får en ökad rörelseförståelse.

Utemiljöerna vid förskolor och skolor ska utvecklas för att locka till rörelse och fysisk 
aktivitet.

Möjligheterna till att starta en naturskola ska utredas, i syfte att ge barn och elever 
möjligheter att upptäcka, upplev och lära ute i naturen.

Foto: Hanna Maxstad



Barn och unga som har en rik och 
meningsfull fritid löper en lägre 
risk att glida in på en brottslig 
bana eller att utsättas för alkohol 
och droger. Föreningsvärlden 
bildar ett, av flera, sociala 
skyddsnät som kan samverka för 
att tidigt fånga upp individer som 
på olika sätt mår dåligt.

Demokrati och delaktighet
Många barn och unga får 
en stor del av sin praktiska 
skolning i demokrati i den lokala 
idrottsföreningen. Föreningarna 
har därmed en viktig roll i att 
sprida demokratiska värderingar 
och i att stimulera barn och ungas 
egna aktiva inflytande.

Samarbete för en trygg miljö
Att kommunen, föreningslivet 
och andra aktörer möts och 
samarbetar för att skapa ett 
tryggt samhälle med en bra miljö 
för Katrineholms barn och unga är 
därför mycket viktigt.
Det ska finnas goda möjligheter 

till idrott och motion för alla. 
Genom att säkerställa en god 
tillgänglighet till lokaler och 
anläggningar, och ett utbud som 
passar personer i olika åldrar 
och med olika förutsättningar, 
ska även äldre och personer med 
funktionsnedsättningar erbjudas 
möjligheter till en aktiv fritid.

Fritt från narkotika och doping
Katrineholms kommun står 
bakom den regionala ANDT-
strategin (alkohol, narkotika, 
doping och tobak) med tillhörande 
åtgärdsplan. Målet är ett samhälle 
fritt från narkotika och doping, 
minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol samt 
ett minskat tobaksbruk. Även 
spelmissbruk (S) inkluderas i 
arbetet. Alla ska ha möjlighet att 
växa upp, leva och delta i idrott-, 
fritids- och föreningsverksamheter 
utan risk för att skadas till följd 
av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel, 
tobak och spel.

Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva 
och verka i. Idrotten och föreningslivet spelar en viktig roll i 
att sprida goda värderingar. 

Trygg vård & omsorg 
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Resultatmål
Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och unga 
ska prioriteras.

Färre barn och unga 
ska utsättas för risk att 
skadas till följd av eget 
eller andras bruk av tobak, 
alkohol eller narkotika.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är:

Kommunens ska ta fram 
ett exempel på en ANDTS-
policy som föreningarna 
enkelt kan tillämpa i sina 
verksamheter.

Miljöer där barn vistas, 
exempelvis parker, 
lekplatser, idrottsplatser 
och badplatser, ska göras 
rökfria.



Idrotts-, fritids- och 
föreningsverksamhet är ett 
viktigt samhällskitt som har stor 
betydelse för folkhälsan, för 
identitet och sammanhållning 
bland katrineholmare och för 
att ge alla barn och unga en 
bra start i livet. Som en del i 
folkhälsoarbetet ska kommunen 
verka för jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid. 
Barn och unga ska prioriteras. 

Barnrättsperspektivet
Idrott, fritid och 
föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas ur ett 
barnrättsperspektiv och följa FN:s 

konvention om barns rättigheter. 
Att ha ett barnrättsperspektiv 
i sin verksamhet innebär 
exempelvis att idrottsföreningars 
styrelseledamöter och 
idrottsledare på olika nivåer 
bör sätta barnet i fokus och 
analysera vilka konsekvenser 
ett beslut eller en åtgärd får för 
ett barn eller en grupp av barn 
för att exempelvis förhindra 
mobbing och utanförskap. 
Barnkonventionen ska betraktas 
som ett förhållningssätt och 
att som ledare utgå från 
barnkonventionens principer, 
tydligt sätta utövarna i centrum 
och lyssna på dem ska ses som 

en möjlighet och ett sätt att 
utveckla verksamheten. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid 
avvägningar och bedömningar 
som görs i de beslutsprocesser 
som på olika sätt påverkar barns 
förutsättningar i samhället.

Jämställdhetsperspektivet
Det är angeläget att 
jämställdhetsperspektivet 
integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som 
bedrivs runt om i kommunen. 
Jämställdhet innebär att 
alla, oavsett kön, ges samma 
förutsättningar i den verksamhet 
som bedrivs och att nyttjande av 

Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för 
jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid. 

Ett rikt kultur-, 
idrotts- & fritidsliv

12 UTKAST Foto: Andreas Sander
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anläggningar och ekonomiskt stöd 
fördelas och värderas likvärdigt. 
Det handlar också om normer 
och värderingar, det är viktigt 
att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns 
olika villkor i sitt idrottsutövande.

Idrotten förenar människor
Oavsett olikheter i språk, kultur 
och etniskt ursprung, kan 
människor idrotta tillsammans. 
Föreningar har därför en särskild 
möjlighet att bidra till integration 
av människor från skilda kulturer, 
i olika åldrar och med olika fysiska 
och psykiska förutsättningar. 
Kommunen och idrottsrörelsen 
kan göra mycket tillsammans för 
att använda idrottens positiva 
kraft för integration. Idrotten 
fungerar som en brobyggare 
mellan människor med olika 
bakgrund.

Vuxna är viktiga förebilder
För att åstadkomma ett väl 
fungerande föreningsliv krävs 
engagerade, kunniga och 
utbildade ledare. För många 
unga är idrottsledaren en av de 
viktigaste vuxna förebilderna. 
Därför är det viktigt att ge dessa 
möjligheter till bra utbildning 
och fortbildning. Välfungerande 
föreningar ger barn och unga 
social gemenskap, samhörighet 
och demokratisk fostran genom 
sin verksamhet. När det gäller 
idrott- och fritidsverksamhet för 
denna målgrupp är det viktigt att 
den förs på en nivå där glädje och 
lek är dominerande inslag. Deras 
behov, synpunkter och önskemål 
är viktiga att ta tillvara. 

Öppen fritidsverksamhet
Kommunen ska fortsätta med 
öppen fritidsverksamhet i 
bostadsområden samt ordna och 
ge stöd till aktiviteter på skollov. 
Det ger barn och elever en känsla 

av delaktighet, goda relationer 
till vuxna och trygga platser att 
tillbringa tiden utanför skoltid. 
Variationen på fritidsaktiviteterna 
möjliggör för barn och unga att 
hitta fler och nya intressen och 
möjliggör även en överbryggning 
och rekrytering in i det lokala 
föreningslivet. 

Lika rättigheter 
Arbetet i Sverige med att 
säkerställa lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och 
könsuttryck har skett och sker 
genom en rad insatser inom olika 
delar av samhället. Homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck 
och identiteter (HBTQ) drabbas 
alltjämt av diskriminering och 
andra kränkningar i det svenska 
samhället. Detta är oacceptabelt 
och arbetet för lika rättigheter och 
möjligheter för HBTQ-personer 
behöver därför stärkas, även inom 
idrott, fritid och föreningsliv.

 !
Resultatmål

Fler ska delta aktivt 
i kultur- idrotts- och 
fritidslivet.

Kultur, idrott och fritid ska 
prioriteras.

Jämställda kultur- idrotts- 
och fritidsverksamheter.
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Viktiga aktiviteter under programperioden är:
Kommunen ska ta fram en plattform riktad till föreningar där praktisk handledning och 
goda exempel samlas.

Kommunen ska avtala med Sörmlandsidrotten/SISU idrottsutbildarna att genomföra 
kurser och utbildningar för föreningar med syfte att uppfylla målsättningarna i det 
idrottspolitiska programmet.

Fortsätta arbetet med öppna och kostnadsfria fritidsaktiviteter.

De verksamheter i kommunen som möter barn och ungdomar ska upprätthålla sin HBTQ- 
diplomering/certifiering.

Kommunen stöttar föreningslivet med föreningsbidrag, stipendier, sponsring och 
anläggningar och för att ta del av föreningsstödet ska föreningarnas verksamheter präglas 
av det idrottspolitiska programmet.

Foto: Hanna Maxstad
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Katrineholms kommun ska minska energiförbrukningen och 
stödja införandet av miljövänliga alternativ i de kommunala 
verksamheterna. 

Hållbar miljö

Därför sker exempelvis satsningar 
på energieffektiviseringar i lokaler 
och anläggningar och utbyte till 
LED-belysning i elljusspåren.
På senare år har stora 
framsteg gjorts vad det gäller 
att servera klimatsmart mat 
i de kommunala köken. De 
klimatsmarta ambitionerna ska 
vara genomgående också i de fall 
kommunen står för matservering 
vid idrotts- och andra evenemang. 
Kommunen har också ett 
samarbete med Region Sörmland 
om bra mat i de offentliga 
rummen. Det ska vara enkelt att 
göra hälsosamma livsmedelsval 
i exempelvis cafeterior på t.ex. 
skolor och sportanläggningar.

Miljöutveckling på våra arenor
Katrineholm har i dag 
Sportcentrum som är en av 
Sveriges största samlade 
sportanläggningar och lockar 
nära en miljon besökare per år. 
En del, Backavallen, har unika 
energilösningar vilket har satt 

Katrineholm på världskartan och 
placerat Sportcentrum bland de 
främsta i miljöutvecklingen.
Utvecklingen av Sportcentrum 
ska fortsätta, med syfte att 
kontinuerligt ligga i framkant 
avseende energi och miljö. 
Anläggningen ska kunna tjäna 
som inspirationskälla, både för 
allmänhet och andra aktörer 
inom kommunen men även för 
besökare och intresserade utifrån. 
Genom sina miljösatsningar 
kan Sportcentrum både bidra 
till en bättre miljö och till att 
marknadsföra Katrineholm.

Nya arenor och nya sporter
Två nya idrottshallar ska 
byggas och fler och nya sporter 
ska ges plats i lokaler och 
på olika anläggningar. Nya 
omklädningsrum ska byggas på 
Backavallen och i samma byggnad 
ska personalen få en modern 
arbetsmiljö. Isytan på Backavallen 
ska moderniseras och köldmediet 
till isytorna ska bytas ut till ett 

miljö- och hälsovänligt alternativ. 
Ytterligare en konstgräsplan ska 
anläggas under mandatperioden 
och på längre sikt är målet att 
det ska finnas en plan i varje 
väderstreck. 

*
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 !
Det ska vara lätt för 
medborgare, besökare och 
medarbetare att göra rätt. 

Resultatmål
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler.

Klimatsmartare måltider i kommunens 
måltidsverksamhet.

Viktiga aktiviteter under programperioden är:
Kommunen ska minska energiförbrukningen i 
kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.

Det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det 
offentliga rummet, t.ex. vid arrangemang och läger 
inom idrott och fritid.

Kommunen ska planera och projektera för nya lokaler 
och anläggningar i dialog med föreningslivet.

Foto: Josefine Karlsson
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Samverkan är ett av det idrottspolitiska programmets 
ledord. Det genomsyrar även vår organisation.

Attraktiv arbetsgivare 
& effektiv organisation

Katrineholms kommuns bolag 
och förvaltningar ska samverka 
både med varandra och också 
med föreningsliv, näringsliv och 
enskilda medborgare – allt med 
syfte att erbjuda kommunens 
invånare ett rikt idrotts- och 
fritids- och föreningsliv vilket i 
förlängningen ger förutsättningar 
för en god folkhälsa.

Kommunen ska bibehålla 
en effektiv organisation, 
med föreningsservice och 
anläggningsskötsel, för att 
möta föreningars behov 
samt underhålla och utveckla 
kommunens idrottsanläggningar.

Resultatmål
Ökad effektivitet genom 
nya samverkansformer 
internt och externt.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är:
Ett utvecklat samarbete 
mellan näringsliv, kommun 
och idrottsföreningar.

Den idrottsstrategiska 
gruppen arbetar mot 
målen i det idrottspolitiska 
programmet.

   
Föreningarna bjuds in 
att delta aktivt i samråd 
och i frågor som berör 
kommunens utveckling 
och tillväxt.

Foto: Hanna Maxstad
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Beslutshistorik
Gäller från 2013-05-30
Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-20, § 91

Ändring av kommunfullmäktige
2015-12-14, § 256
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning
Hur: 
Varje nämnd har ansvar för att ta hänsyn till det Idrottspolitiska
programmet i samband med budgetprocessen, vidta åtgärd och 
rapportera hur arbetet fortskrider i samband med det årliga
bokslutet. 

Förslag att flytta sammanhållande ansvaret för att till service- och 
tekniknämnden och att det ska följa budget/bosklutsprocessen.

När:
Årligen i samband med bokslut

* Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
• dokumentet efterlevs
• är tillgängligt
• följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

dokumentet följs upp och revideras
• dokumentet är aktuellt och uppdaterat

 

*



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-09 ALLM.2019.39

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61 Katrineholms kommun

18. Remiss Måltidspolitiskt program 2020-2023
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ta samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget och överlämna det till service- och tekniknämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Programmet är uppbyggt enligt samma struktur som kommunplanen vilket gör
att det är lätt att se kopplingen till kommunens övergripande ambitioner och
resutatmål. Måltidsprogrammets första kapitel, Klimatsmart ekomat, saknar
dock motsvarighet i kommunplanen och det är inte tydligt om det som
redovisas i kapitlet är målsättningar, allmänna konstateranden eller sådant som
redan uppnåtts.

Bygg- och miljönämnden anser att avsnittet gällande uppföljning bör
omformuleras så att det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för
uppföljningen av respektive åtgärdspunkt.

I övrigt anser bygg- och miljönämnden att det är ett mycket bra program med
högt ställda ambitioner och mål som verkligen bidrar till en hållbar framtid.

Bakgrund
Katrineholms kommun antog 2009 ett kostpolitiskt program. Programmet
reviderades senast 2015 då det också bytte namn till Måltidspolitiskt program.
Nu görs en revidering för perioden 2020-2023. Programmet utgår från Vision
2025 och Attraktion och Livskvalitet kommunplan 2019-2022.

Ärendebeskrivning och beredning
Service- och tekniknämnden har skickat ut förslag till reviderat
måltidspolitiskt program till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet och
kommunala pensionärsrådet. Remissvar ska lämnas senast den 20 juni. Efter
bearbetning går programmet vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsmottagare: 

Service- och 

teknikförvaltningen

________________



Protokollsutdrag 1 (2) 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11 

§ 28

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 (STN/2019:30) 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till måltidspolitiskt program

2020-2023 skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet samt
kommunala pensionärsrådet.

2. Eventuella yttrande med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till
service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2009 om det Kostpolitiska programmet. Service- och 
teknikförvaltningen reviderade programmet under 2015 då även namnet ändrads till 
Måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebar ett förtydligande av förvaltningens 
och andra förvaltningars uppdrag. Det måltidspolitiska programmet innehåller 
riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med 
måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens 
olika verksamheter. 

Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 
finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 
verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handling. Det nya Måltidspolitiska 
programmet ska gälla 2020-2023. 

En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet, där måltidsfrågor 
alltid ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och det 
ska analyseras vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn eller en 
grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället. 

Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 
Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar. Det handlar 
också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i måltidsfrågor. 

Ett förslag till revidering av programmet har arbetats fram av förvaltningen under 
första kvartalet 2019. Programmet ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet och kommunala pensionärsrådet för synpunkter och kommentarer. 

Eventuella yttrande ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 
juni 2019. Därefter sammanställer förvaltningen ett nytt reviderat förslag som läggs 
fram för beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti och 
skickas därefter vidare till kommunstyrelsen och komunfullmäktige för vidare 
hantering och godkännande. 



Protokollsutdrag 2 (2) 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-04-02
• Måltidspolitiska programmet 2020-2023-förslag

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Roger Karlsson (MP), Jöran Mathiesen (V), Fredrik Hermelin (M), 
Mårten Grothérus (L) samt avdelningschef Camilla Wiström och dietist Josefin 
Nyberg. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Folkhälsoutskottet 
Kommunala pensionärsrådet 
Akten 



katrineholm.se

Övergripande inriktningsdokument
Godkänd av kommunfullmäktige 2019xxxx

Måltidspolitiskt
program
2020-2023
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Kommunplanen utgör 
tillsammans med 
Översiktsplan 2030, 
grunden för kommunens 
långsiktiga planering. 
Kommunplanen är också 
styrande för kommunens 
årliga övergripande plan 
med budget och för 
nämndernas planer med 
budget. 

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust, detta genomsyrar även vårt 
måltidspolitiska program. 

Måltidspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Katrineholms kommun antog 
2009 ett kostpolitiskt program. 
En revidering gjordes sedan 2011 
samt 2015, då programmet döptes 
om till måltidspolitiskt program, 
och nu skall en ny revidering 
göras för perioden 2020-2023.  
Programmet utgår från Vision 
2025 samt kommunplan 2019-
2022 Attraktion och livskvalitet. 

Mat är liv och lust
Mat är grunden för liv och hälsa, 
det kan vara en upplevelse för 
alla sinnen och är för många 
ett av livets stora glädjeämnen. 
Maten och måltiden ska skapa 
förutsättningar för att vi ska 
kunna hålla oss friska och ha en 
så god livskvalitet som möjligt. I 
Katrineholm produceras, serveras 
och levereras mat med omsorg 
om såväl människor som miljön. 
Mat är i sann mening både näring 
och näringsliv, vilket befästs 
i Vision 2025. Goda och bra 
måltider ger nöjda matgäster, 

stolt personal och kan bidra till 
att förbättra resultaten i hela 
verksamheten. Måltiden är en 
arena för samtal och goda möten. 
Att erbjuda våra medborgare 
goda och näringsriktiga måltider 
till ett konkurrenskraftigt pris 
är en gemensam utmaning för 
kommunens verksamheter.

Styrsystem och utveckling
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 
under mandatperioden. I 
kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning Vision 2025 pekar ut. 

UTKAST 2
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Foto: Hanna Maxstad
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Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling, FN

Bra måltider i förskolan, 
Statens livsmedelsverk 2016

Bra måltider i skolan, Statens 
livsmedelsverk 2018

Bra måltider i äldreomsorgen, 
Statens livsmedelsverk 2018

Förebyggande av och behandling 

vid undernäring SOSFS 2014:10, 

Föreskrifter och allmänna råd 
Förebyggande nutritionsåtgärder 
och behandling av undernäring, 
Katrineholms kommun 2017

Nordiska 
Näringsrekommendationer 2012, 
Nordiska ministerrådet

Näring för god vård och omsorg 
– en vägledning för att förebygga 

och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011 (rev. 2019)
Regional livsmedelsstrategi för 
Södermanland 2019-2030

Skollagen SFS 2010:800: 

Undernäring – åtgärder för att 
förebygga, Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011

Vårdhandboken, Målsättning för 
nutritionsbehandling 2017

Måltidspolitiskt 
program 2020-2023

Syftet med det måltidspolitiska programmet är att skapa ett 
gemensamt arbetssätt kring mat och måltiderna i Katrineholms 
kommun. Följande styrdokument ligger till grund för det 
måltidspolitiska programmet och kommunens måltidsarbete.

Foto: Hanna Maxstad
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Klimatsmart ekomat

Vi värnar om miljön och vill hålla en lokal förankring med god 
kvalité. Det handlar helt enkelt om klimatsmart ekomat. 

!
Gediget. Vi lagar all 
mat från grunden. 
Våra kunder är vårt 
första och största 
fokus. Måltidsmiljön är 
lika viktig som maten 
och Katrineholm 
satsar ordentligt med 
utbyggnader och 
renoveringar. 

Vi serverar rejäl, 
hemlagad mat, med 
färre tillsatser, bakar 
eget bröd, gör egen 
sylt, buljong och 
ketchup. I Katrineholm 
får kockorna använda 
sin kompetens. 

Foto: Alexandra Ydevall
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Svenskt 

Att köpa svenskt är mer hållbart med korta 
transporter och god djurhållning. Det gäller allt från 
kött, kyckling till spannmål.

Hållbart 

Ekologiska livsmedel
Vi arbetar för att ta vårt ansvar 
för vår jord. Det innebär 
att vi värnar om en hållbar 
konsumtion med obesprutade 
livsmedel. 

!
Lokalt

Närproducerade livsmedel 
som rapsolja, viltkött, viltfärs, 
lammkött, lammfärs, vetemjöl, 
honung och egen falukorv. 
För att vi vill stärka det 
lokala näringslivet, minska 
transporterna och belastningen 
på miljön.

Vår egen falukorv, Sörmlandskorven. Foto: Katrineholms kommun
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Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. 

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Ett väl fungerande förenings- och 
idrottsliv är viktiga bidragande 
faktorer för att uppnå dessa 
målsättningar. Katrineholms 
kommun har som mål att öka 
antalet invånare, utveckla 
näringslivet och skapa fler 
jobb. Att arbeta med mat och 
måltider kan få personer att 
känna sig behövda då mat är ett 
av våra grundläggande behov. I 
kommunens måltidsorganisation 

arbetar vi för att ge unga 
möjligheter till sommarjobb samt 
praktikplatser. Vi har även skapat 
många nya jobb genom att hålla 
en vuxenutbildning tillsammans 
med restaurangskolan. För att 
säkra vår kompetensförsörjning 
behövs fortsatt arbete med 
integrationen samt en utveckling 
av vuxenutbildningen.

!
Resultatmål

Fler arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning

Detta uppnås under 
planperioden genom att

Vuxenutbildningen 
fortsätter tillsammans med 
restaurangskolan.

Öka intresset för kockyrket 
bland grundskoleelever 
inför gymnasieval.

Erbjuda möjlighet 
till sommarjobb och 
praktikplatser i köken. 

Upphandla produkter från 
lokala leverantörer vilket 
skapar tillväxt och fler jobb.

Foto: Josefin Lundin



             UTKAST 8

Att ge alla barn och unga utbildning är den viktigaste 
framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra. Här beskriver vi 
hur vi bidrar genom vårt måltidspolitiska program.

Fantastiska möjligheter
Bra matvanor ökar 
förutsättningarna för 
att barnen ska kunna nå 
kunskapsmålen och det 
förbättrar även hälsan. 
Förskolan och skolan har 
fantastiska möjligheter att på 
ett positivt och naturligt sätt 
främja en framtida hälsosam 
livsstil med bra matvanor. 
Måltidsmiljöerna ska vara 
inbjudande och trygga med 
vuxna från olika yrken som 
äter tillsammans med eleverna. 
Detta ger personalen möjlighet 
att förmedla en positiv attityd 
till mat och måltider då barn 
och ungdomar tar efter vuxnas 
vanor och beteenden. 

Lustfyllt lärande
Måltidspedagogik, d.v.s. när 
mat och måltider integreras 
med det pedagogiska 
arbetet, bör vara en del 
i förskoleverksamheten. 
Lustfyllt lärande med mat 
är ett utmärkt sätt att öka 

barns kunskap inom kultur, 
naturvetenskap och demokrati. 
Forskning tyder på att barn 
kan lära sig att tycka om all 
mat om de är i rätt omgivning 
och om maten presenteras 
på ett inbjudande sätt. Barn 
som får vara med och laga, äta 
och smaka på mat får en mer 
positiv attityd till mat.

Säker specialkost 
Förskolan och skolan är 
skyldig att tillhandahålla 
säker specialkost till de barn 
med allergi, celiaki och annan 
överkänslighet. Barn med 
behov av särskild mat på 
grund av andra tillstånd eller 
sjukdomar t.ex. diabetes eller 
neuropsykiatriska diagnoser, 
bör få individuellt anpassade 
kostråd från hälsosjukvården. 
I skollagen finns det krav 
på att varje huvudman och 
skola ska utöva systematiskt 
kvalitetsarbete där 
verksamheten kontinuerligt 
planeras, följs upp och 

utvecklas. Då skolmåltiderna är 
en del i utbildningen omfattas 
av de av kravet. Skolans 
rektor är ansvarig för arbetet 
och genomför detta i dialog 
med personal, elever och 
vårdnadshavare.

En stark och trygg 
skola för bättre 
kunskaper

Resultatmål
Mer fysisk aktivitet och 
utveckling av skolmåltiderna 
ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat.
 
Detta uppnås under 
planperioden genom att
För barn som vistas heltid 
i förskolan ska måltiderna 
innehålla minst 2/3 av barnets 
energi- och näringsbehov. 
Detta inkluderar frukost, lunch 
och mellanmål och dessa 
serveras med 2,5-3 timmars 
mellanrum.*

*fortsättning på nästa sida
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Detta uppnås under planperioden genom att (fortsättning)
För barn i skolan ska lunchmåltiden innehålla 1/3 av barnets energi- och näringsbehov.

Lunchen serveras mellan klockan 11.00–13.00 samt att schemalagd lunch i grundskolan införs.

Måltidsmiljön är lugn och trivsam. Ljudnivån upplevs inte som störande och barnen/eleverna 
ska ha möjlighet att sitta ner i minst 20 minuter. 

I grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen: Två maträtter varav minst en är 
vegetarisk, salladsbord med minst fem olika komponenter, bröd och nyckelhålsmärkt 
smörgåsfett, vatten samt lättmjölk och/eller berikad vegetabilisk dryck.

Matsedeln planeras utifrån de Nordiska näringsrekommendationerna.

Barn och vuxna äter tillsammans. De vuxna är förebilder och stimulerar barnen och 
ungdomarna till att våga prova nya smaker och äta av måltidens alla delar.

All livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall alla 
offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt kök i skolcafeterior ha ett system för 
egenkontroll.

Barn och ungdomar ska uppmuntras till att delta i mataktiviteter som exempelvis servering, 
förberedelser i köket, bakning eller praktik i köket. 

Säkerhets- och hygienrutiner ska finnas för barn/elever och pedagoger som vistas i köket.

Måltidspedagogik är en självklar del i förskoleverksamheten och det initieras genom 
samverkan mellan pedagoger och måltidspersonal.

Utbudet i skolcafeterian består av: Smörgåsar, yoghurt, mjölk eller berikad vegetabilisk dryck, 
frukt, grönsaker och smoothies. Söta drycker, sötsaker och snacks bör ej tillhandahållas. Om 
cafeterian hålls stängd under lunchtid kan elevnärvaron öka i skolrestaurangen.

Hälsosamma alternativ förordas i samband med kalas. Födelsedagsbarnet kan exempelvis 
bjuda sina kompisar på egengjord fruktsallad och fokus läggs på aktivitet och inte på mat och 
presenter.

Maten och måltidsmiljön är en stående punkt på skolans elevråd eller behandlas på särskilda 
matråd.

Matsedeln finns presenterad på ett lättillgängligt sätt på kommunens hemsida och i 
Skolmatsappen.

Minskat matsvinn prioriteras genom klok matsedelsplanering och genom att köken dagligen 
informeras om vilka elever som anmält sjukfrånvaro.

En kommunal specialkostrutin ska tas fram utifrån Livsmedelsverkets samt Kost och närings 
nationella branschriktlinjers rekommendationer.

All personal som hanterar specialkost ska inneha erforderlig kunskap inom området.

 UTKAST             



*Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord 
kan bidra till glädje, trivsel och en känsla av meningsfullhet. 
Måltidernas sociala funktion är mycket viktig.

Trygg vård och 
omsorg 

Måltider är dessutom 
grundläggande för att förebygga 
undernäring och sjukdom. 
Med hög ålder ökar risken för 
undernäring och i Sverige ökar 
andelen äldre. Undernäring 
utvecklas när förbrukningen 
av energi under en period är 
större än intaget. Detta ger 
förändringar som påverkar 
uppbyggnad och funktion i så 
gott som alla organsystem. 
Nutritionsrelaterade problem 
uppträder många gånger i 
samband med sjukdom och/eller 
när det uppstår funktionshinder 

som försvårar eller förhindrar 
matlagning och möjligheten att 
äta själv. Nutritionsbehandling 
ska betraktas på samma sätt som 
annan medicinsk behandling och 
vård.

Viktiga förebilder
Personer med 
funktionsnedsättning har ökad 
risk för ohälsa. De kan på olika 
sätt ha svårt med mat och ätande. 
Att äta ensidigt och på så sätt 
inte få i sig alla näringsämnen 
är ett sådant exempel. Men 
att ha funktionsnedsättning 

behöver inte automatiskt 
innebära ohälsa. Genom rätt 
stöd kan ohälsan många gånger 
förebyggas. Personalen inom 
funktionsstödsområdet kan ge 
stöd genom att vara förebilder, 
inspirera och visa på hälsosamma 
livsmedel och maträtter. Det kan 
dock vara en svår balansgång att 
både försöka hjälpa samtidigt 
som vi ska uppmuntra den egna 
integriteten och inflytandet. 
Genom utbildad personal som ges 
tid att diskutera med varandra 
och med de boende kan vi nå 
framgång.   

             UTKAST 8
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Resultatmål trygg vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas.
 
Detta uppnås under planperioden genom att
Arbeta för att öka valmöjligheten till två maträtter vid ett av huvudmålen.

Alla måltidsombud inom SÄBO ska utbildas två ggr/år inom nutrition och måltider.

Matsedeln planeras utifrån deordiskanäringsrekommendationerna.

Alla boenden på SÄBO ska erbjudas en måltidsordning som medför att nattfastan inte 
överstiger 11 timmar, hänsyn tas alltid till egna önskemål. Nattfastemätningar sker 
regelbundet på alla enheter. 

En kommungemensam nattfastemätning görs en gång per år och denna redovisas i 
aktuell förvaltning och nämnd. 

Samtliga personer över 65 år inom särskilt boende ska erbjudas regelbunden 
riskbedömning avseende risk för undernäring. Riskbedömningen görs av personal med 
hjälp av Senior Alert.

All personal i särskilt boende ska använda sig av en gemensam måltidschecklista 
utformad med syfte att ge en god måltidsmiljö.

Utveckla servering av måltiderna på avdelningarna på SÄBO.

All livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall 
alla offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt avdelningskök ha ett system för 
egenkontroll.

All personal inom funktionsstödsområdet ska erbjudas grundutbildning i Sapere-
metoden. 

Måltidsombud inom funktionsstödsområdet erbjuds utbildning minst en gång per år inom 
området nutrition och måltider. 

Alla SÄBO erbjuds möjligheten att använda sociala måltider som ett arbetssätt. 

Regelbundna matråd på alla SÄBO där gästernas synpunkter och önskemål tas tillvara.

Kommunens matdistribution ska fortsätta utveckals genom ökad valmöjlighet med ett 
10-rätterssystem.
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Kommunens verksamheter 
påverkar medborgare genom 
hela livet och har därför stor 
betydelse för folkhälsan 
både på kort och på lång sikt. 
Maten och måltiden tillhör 
livets stora glädjeämnen och 
har en viktig roll i ett jämlikt 
folkhälsoarbete. Kommunen 
har sedan ett par år ett tätt 

samarbete med Region 
Sörmland om bra mat i de 
offentliga rummen. Det gäller 
cafeterior på t.ex. skola och 
sportanläggningar. Det gäller 
även läger och arrangemang 
inom idrott och fritid.

Ett rikt kultur-, 
idrotts- och fritidsliv

Alla ska ha goda möjligheter till en innehållsrik fritid. 
Detta för att värna om vår folkhälsa. 

Resultatmål
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras. 

Detta uppnås under planperioden genom att
De öppna restaurangerna i kommunen gör att medborgarna får möjlighet att äta vällagade 
måltider i en trevlig miljö.

Igelkottens restaurang ska byggas om för att skapa en ännu trevligare och mer genuin 
restaurangkänsla.

Undersöka möjligheten att ha fler öppna restauranger för våra äldre medborgare.

Lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga rummet, t.ex. vid arrangemang och läger inom idrott 
och fritid.

Kommunens måltidsorganisation är med och serverar maten när kommunen arrangerar olika 
stora evenemang för våra äldre.

Bidra till en ökad matturism i Sörmland.

Foto: Hanna Maxstad
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Det är en stor och viktig utmaning att minska matens 
klimatavtryck, den står idag för en fjärdedel av 
svenskarnas totala klimatpåverkan. 

Hållbar miljö 

Mat som är bra för miljön 
är i de flesta fall dessutom 
bra för folkhälsan. Hela 
livsmedelskedjan, från produktion 
till avfallshantering, har en 
betydande miljöpåverkan och 
det är viktigt att sträva mot mer 
hållbara matvanor.  

Minska mängden kött
Det är bra att minska mängden 
kött till förmån för baljväxter och 
andra vegetabilier. Kött är det 
livsmedel som påverkar klimatet 
och miljön mest. I skogrika länder 
som Sverige bidrar dock betesdjur 
till ett rikt odlingslandskap samt 
till att betesmarker hålls öppna 
vilket gynnar många hotade arter. 

Klimatsmart mat 
Varje dag serveras flera tusen 
måltider inom kommunens olika 
verksamheter. Denna mat ska 
vara klimatsmart och i möjligaste 
mån baserad på svenska, 
närproducerade och ekologiska 
varor och livsmedel.

Foto: Hanna Maxstad
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Resultatmål hållbar miljö

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet.

Detta uppnås under planperioden genom att

Två gånger årligen ska köken mäta sina koldioxidutsläpp (CO2) och aktivt arbeta för att minska 
dessa. 

Målet är att alla kök ska vara under 1,9 kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel. 

Endast servera svenskt kött och fågel.

Endast servera MSC-fisk.

Välja frukt och grönsaker efter säsong.

Minska mängden kött till förmån för proteinrika vegetabilier.

Anpassa matsedel och val av råvaror efter klimatpåverkan.

Öka användandet av sörmländska råvaror och produkter i de kommunala verksamheterna.

Göra gästerna medvetna om matens påverkan på miljön.

40 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska.

15 % av livsmedelsinköpen ska vara närproducerade (producerade inom en radie av 25 mil).

Reducera matsvinnet med hjälp av en app där kökspersonal ser elevernas frånvaro och på så sätt 
kan anpassa antal lagade portioner och specialkoster.

Utbilda barn och unga i skolan och förskolan om livsmedelsproduktion.

Sortering av matavfall samt matsvinn sker i ”grön påse” för återvinning till biogas.

Minskad användning av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara.

I upphandling ställa högre miljökrav i enlighet med Agenda 2030.

Möjliggöra för lokala producenter att leverera till Omlastningscentralen i Katrineholm.

Samfrakta interna varubeställningar så långt det är möjligt.

Minimera körsträckan för interna varutransporter genom välplanerade körturer.



I alla förvaltningar finns 
hälsoinspiratörer som erbjudits 
utbildning i de nationella 
kostråden utav kommunens 
dietist. Hälsoinspiratörerna kan 
på så sätt driva hälsofrämjande 
åtgärder inom den egna 
organisationen. Förbättrade 
frukost- och fikaalternativ kan 
vara en sådan förbättringsåtgärd. 

Dessutom, nytt för 2019, är en 
gemensam hälsovecka för alla 
kommunens anställda. Dessa 
åtgärder kan förbättra hälsan 
för medarbetare i Katrineholms 
kommun.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska ta vara 
på våra medarbetare genom arbetsglädje, utvecklande jobb 
och god hälsa i arbetslivet. 

Attraktiv arbetsgivare 
och effektiv 
organisation

15 UTKAST

!
Resultatmål
Säkrad 
kompetensförsörjning.

Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare.

Detta uppnås under 
planperioden genom att:

Vara en attraktiv 
arbetsgivare, som kock 
skall förutsättningarna 
finnas att utveckla sin 
kreativitet laga god mat 
med bra råvaror från 
grunden.

Dietist föreläser om 
hälsosam mat på 
kommunens hälsovecka.

Frukost och fika som 
beställs och serveras inom 
verksamheterna ska gå 
i linje med de Nordiska 
närings-
rekommendationerna.

Foto: Josefin Lundin



Beslutshistorik
Gäller från xxxxx
Antagen av kommunfullmäktige xxxxxx

Ändring av kommunfullmäktige
201xxx6
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning
Hur: 
Det måltidspolitiska programmet ska vara vägledande för hur 
kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i verksamheterna och ska 
ligga till grund för beslut och handlingar inom berörda områden. Varje 
nämnd har ansvar för att ta hänsyn till det måltidspolitiska programmet 
i samband med budgetprocessen, vidta åtgärder och rapportera hur 
arbetet fortskrider i samband med det årliga bokslutet.

När:
Årligen i samband med bokslut

* Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
• dokumentet efterlevs
• är tillgängligt
• följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

dokumentet följs upp och revideras
• dokumentet är aktuellt och uppdaterat

UTKAST



MEDDELANDEN

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-09 INFO.2019.3

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe Bygg- och miljönämnden
Administratör, 0150-577 00 Katrineholms kommun

19. Meddelanden till Bygg- och miljönämnden 2019

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

________________



MEDDELANDEN

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

SAKEN Byggsanktionsavgift på fastigheten XXXXX
BESLUT 1. Med ändring av underinstansernas beslut fastställer mark- och miljödomstolen

den byggsanktionsavgift som XXXXX ska betala till 
tolvtusentvåhundrasextiotre (12 263) kronor.

2. Mark- och miljödomstolen avvisar XXXXX
yrkande om skadestånd.

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
SAKEN Överklagande av tillsynsärende, XXXXX, Katrineholms kommun 
BESLUT Länsstyrelsen avslår överklagandet

KOMMUNSTYRELSEN
SAKEN Ekonomi i balans 2019 (KS/2019:177)
BESLUT 1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören och förvaltningschefen på

samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta åtgärder på 2,6 mnkr.

2. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att nå resultatet enligt skrivelsen.

3. Vakanta administrativa tjänster tillsätts efter samråd med kommundirektören
och ekonomi- och personalchefen.
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Från: Kundservice
Till: Haglund Hampus
Ärende: SV: Tömning?
Datum: den 3 april 2019 15:38:04


Hej, Hampus.
 
Årlig tömning sker på Bjurstorp 8:1. De ligger på schema mars varje år och de tömde den 15 mars. Inga
avvikelser om tom brunn vad jag kan se, utan de har utfört vanliga slamtömningar.
 
 
 
Med vänlig hälsning
 


Kundservice


0150-800 100


 
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Kundservice: 0150-800 100   I   Fax: 0150-800 199
Webbplats:  www.sormlandvatten.se   I   E-post: kundservice@sormlandvatten.se
 
Tänk på miljön - välj ett klimatsmart sätt att få din faktura! 
Vi erbjuder e-faktura, e-postfaktura eller autogiro, läs mer på vår hemsida under fliken avgifter.


 
.
 


Från: Haglund Hampus <Hampus.Haglund@katrineholm.se> 
Skickat: den 3 april 2019 15:28
Till: Kundservice <Kundservice@sormlandvatten.se>
Ämne: Tömning?
 
Hej.
Sker årlig tömning fortfarande på Bjurstorp 8:1? Finns någon rapport om tom brunn eller liknande?
 
Mvh
 
Hampus Haglund
Miljöinspektör
Katrineholms kommun
______________________________
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm
Telefon 0150-571 84
Växel 0150-570 00
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hampus.haglund@katrineholm.se
 
Kommunicera med oss:
www.katrineholm.se, facebook, twitter
 
Katrineholm - Läge för liv och lust
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