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Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2019-12-11

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



Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

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

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner



Detaljplaner med prio 1 fortsättning



Detaljplaner med prio 1 fortsättning



Detaljplaner med prio 2

Detaljplaner som är vilande



Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram



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

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

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

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

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

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

Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

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



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.

EB Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
EL Ellen Liljencrantz
JF Jonatan Faijersson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-20

§ 90

Motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0
(KS/2019:153)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) och Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om 
Klimartsart byggande i Katrineholm 2.0: Motionen utmynnar i följande yrkande 

Att Katrineholms kommun tar fram ett policydokument för marktilldelning 
(alternativt uppdaterar nuvarande policy när den går ut) som förordar att de 
byggnader som uppförs med stöd av denna policy så långt det är tekniskt möjligt ska 
uppföras i trä. 
Att  man i samma policydokument föreskriver att de byggnader som uppförs enligt 
dokumentet i övrigt ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld. 
Att  Katrineholms kommun i sin a ägardirektiv för KFAB och KIAB skriver in att all 
byggnation ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld och all ombyggnation ska 
uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

Ärendets handlingar
Motion från Nicklas Adamsson (MP) och Ylva G Karlsson (MP), 2019-04-15

_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-06-14 KS/2019:153
Nämndadministration

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell

Anvisning för remiss av motion om klimatsmart byggande
i Katrineholm 2.0

Anvisningar för remissyttranden
Gemensamt för alla ärenden

• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska
belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa,
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.

• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är
möjligt, vara könsuppdelad.

• Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Revisionsrapporter

Alla remissvar/yttranden som rör revisionsrapporter bör innehålla följande 
• Synpunkter/svar på revisionens samtliga förslag. Följ helst den disposition/ordning

som finns i revisionsrapporten för att underlätta den fortsatta handläggningen och 
uppföljningen av ärendet. Ange om ni instämmer eller har en avvikande 
uppfattning i anslutning till varje förslag. Ange också om det finns områden som 
inte berör er nämnd/förvaltning. 

• Ange tydligt vilka åtgärder ni kommer att vidta med anledning av revisorernas
förslag. 

• Om det finns områden där ni inte kommer att vidta föreslagna åtgärder – ange
detta och motivera varför.

Motioner

• Nämnden gör en bedömning av motionen och föreslår kommunfullmäktige bifalla,
avslå eller anse motionen vara besvarad. Det är kommunfullmäktige som beslutar
om motionen.

• Föregå inte fullmäktiges ställningstagande i frågan genom att till exempel
genomföra ett föreslaget utredningsuppdrag.

Inskickande av underlag

I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet.  

I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. 
Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars 
via e-post. 
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-06-14 KS/2019:153
Nämndadministration

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Avstå från att yttra sig

Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte 
kommer att svara. 

Frågor kring ärendet

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella 
frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått 
remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie 
handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum

Yttrandet ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2019-11-25.

Remissinstanser

Ärendet har remitterats till KFAB, bygg-och miljönämnden samt för bedömning till 
samhällsbyggandsförvaltningen. 

Marie Sandström Koski 0150-570 19

Axel Stenbeck 0150-570 80

Elvira Fritzell 0150-570 66
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