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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

BMN §43 INFO.2020.1

Information

Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson informerar om antal inkomna bygglovansökningar

samt handläggningstid för bygglovsansökningarna. Han informerar även om att en ny

bygglovhandläggare/byggnadsinspektör är anställd och börjar i augusti.

Miljöinspektör Jenny Herbertsson informerar om Öljaren-projektet.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

BMN §44 INFO.2020.2

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till

handlingarna.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Christer Johansson (M).

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2020-04-29 - 2020-06-02 med stöd av

gällande delegation.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut

Delegationslista 2020-04-29 - 2020-06-02

Beslutsmottagare
Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

BMN §45 PLAN.2020.1

Rapportering av pågående planer med tidplaner och

prioriteringsordning 2020

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,

daterad 2020-06-17.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

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 översiktsplanering, program och 
gestaltningsprogram 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
Tjänsteskrivelse för pågående planer

Pågående planer 2020-06-17.pdf

Beslutsmottagare
Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

BMN §46 PLAN.2020.7

Ändring av detaljplan för Finntorp-Lövåsen, del av

fastigheterna Lövåsen 3:1, Sandbäcken 3:1, m.fl

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att

upprätta en ändring av detaljplan för Finntorp-Lövåsen, del av fastigheterna Lövåsen 3:1,

Sandbäcken 3:1 m.fl.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
I det befintliga planområdet finns ett mindre område med användning lokalgata, vars

syfte var att leda vidare till en bro/tunnel över/under förbifarten (väg 52/55), som löper

parallellt med planområdets östra gräns. Då en förbindelse inte längre är aktuell, och en

sammanslagning av de två områden som delas av gatan skulle möjliggöra ett mer

effektivt utnyttjande av den byggbara marken, ska detaljplanen ändras i syfte att ta bort

användningen gata. Gällande detaljplan innehåller huvudsakligen användningarna

industri och verksamheter, samt mindre områden med användningarna huvud- och

lokalgata, park, naturområde och tekniska anläggningar.

Detaljplanen uppfyller kriterierna för att placeras i prioritetsgrupp 1, då en planändring

skulle kunna generera ett flertal arbetstillfällen i kommunen.

Katrineholms kommun äger marken inom planområdet och bekostar ändringen av

detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen bör tas fram med

standardförfarande enligt följande tidplan:

Samråd: kv.4, 2020

Granskning: kv.1, 2021

Antagande: kv.2, 2021

Laga kraft: kv 2, 2021
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Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

Planområdet är markerat med röd streckad linje.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare
Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

BMN §47 PLAN.2020.3

Planuppdrag - Detaljplan för Valla prästgård,

fastigheten Kyrkbacken 2, Valla

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att

upprätta en ny detaljplan för Valla Prästgård, fastigheten Kyrkbacken 2, Katrineholms

kommun, i syfte att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostadsändamål.

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

Motivering
Fastighetsägare till Kyrkbacken 2 önskar sälja fastigheten för bostadsändamål. Tomten är

2800 kvadratmeter och byggnaden används idag som tillfällig bostad. Kommunen

bedömer fastighetsägarens ambitioner som positiva för Valla samhälle.

I gällande detaljplan är marken reglerad till allmänt ändamål. Detaljplanens plannummer

är 0483-P82-2 och benämns KV Storken, fastställd 1982-03-25. Byggnadshöjden är

reglerad till 7 meter och fastighetens byggrätt är begränsad med prickmark.

I kommunens översiktsplan 2030 – del landsbygd är Valla utpekad som utvecklingsort och

det nya förslaget är i linje med översiktsplanens syfte.

Detaljplanen placeras i prioriteringsgrupp 3 då den endast innefattar ändrad

markanvändning på en mindre bebyggelse. Detaljplanen bekostas av Svenska Kyrkan

som är fastighetsägare, ett planavtal har tecknats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med begränsat förfarande

enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag Samråd Antagande Laga

kraft

17 Juni

2020

2020

3

2020

4

2020

4

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse
Plan-PM

Beslutsmottagare
Katrineholmsbygdens församling
Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

BMN §48 PLAN.2020.6

Planuppdrag - Detaljplan för Duvestrand - Norra delen,

del av fastighet Nävertorp 5:1 och Räfsan 3

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för Duvestrand - Norra delen, del av fastigheten Nävertorp 5:1 
och Räfsan 3, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Motivering
Fastighetsägaren för Räfsan 3 är intresserad av att exploatera fastigheten. Förvaltningen

föreslår att detaljplanen för Duvestrand delas in i två delar, norra och södra delen.

Anledningen till förslaget är att fastigheten Räfsan 3 ägs av en privat aktör. Projektens

tidsplaner påverkas inte av förseningar hos parterna och ekonomiska frister undviks.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i småskalig

trädgårdsstadskaraktär. Antalet tillkomna bostäder ligger mellan 20-40 beroende på

upplåtelseform och bebyggelsetyp.

Planområdet är utpekat för bostäder i Katrineholms översiktsplan 2030. Området

omfattas av detaljplan antagen 1989 som anger användningen radhus och natur.

Detaljplanen uppfyller kriterierna för prioriteringsgrupp 1 och plankostnader regleras i

planavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande

enligt nedanstående tidsplan:

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Juni

2020

2020

4

2021

1

2021

2

2021

2
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

Upplysningar
Befintliga

 

planuppdraget för Duvestrand detaljplan ändrar benämning till Duvestrand -

Södra delen och kommer omfatta flerbostadshusen, naturmarken samt gatan

(Claestorpsvägen)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare
OBOS Mark AB

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

BMN §49

Ansökan om bygglov för utvändig ändring (kulörbyte), 
inom fastigheten XXXXX
Beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för åtgärden.

Beslutet innebär att fastigheterna inom kvarteret Spillkråkan inte längre behöver ha

samma kulör på de fasadytor som beslutet avser. Dock krävs det fortfarande bygglov

för ny kulör som bedöms innebära en väsentlig förändring.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt

samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren är ansvarig.

Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att:

- Kontrollplan datumstämplad 2020-06-02 fastställs.

- Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för

slutbesked är ifylld och undertecknad kontrollplan.

3. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 0 kronor, enligt kommunens

gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att förslaget är väl anpassat till landskapsbilden samt

att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra

någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Nämnden anser vidare att förslaget har en god form-, färg- och materialverkan, enligt 8

kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 och 10 kap. 23

§§ PBL och bygglov och startbesked kan därmed ges.

Detta beslut är ett formellt ställningstagande för en mer tillåtande hållning i fråga om

byte av fasadkulör för flera fastigheter. Bygg- och miljönämnden anser det rimligt att

nedlagd handläggningstid i ett sådant fall inte ska debiteras en enskild fastighetsägare.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-20, gäller

ommålning från befintligt grön kulör, till kulören NCS S 3504-Y19R (varmgrå).

Bostadshusen på Malinbodaplan (fastigheterna i kvarteret Spillkråkan) har ursprungligen

utformats med en gemensamma kulörer för varje länga och med vita gördelgesims

(horisontella listverk). Förslaget innebär att byggnadens vita partier kommer behållas
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men att övriga partier målas om till den grå kulören.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas. För mer information, se bifogad besvärshänvisning.

Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då

beslutet om bygglov upphör att gälla.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom

fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor

efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse)

under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Ansökan

Förslag till kontrollplan

Fasadritning

Situationsplan

E-post från sökanden - Uppgift om kulör

Beslutsmottagare 
XXXXX 
XXXXX 
Akten
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Sammanträdesdatum
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BMN §50

Ansökan om utdömande av vite för täckande av trasiga

fönster och dörröppningar, på fastigheten XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att, hos mark- och miljödom-

stolen vid Nacka tingsrätt, ansöka om utdömande av vite om 10 000 kronor, för XXXXX. 
Utdömandet görs för att punkt 1i föreläggandet, täckande av trasiga fönster- och 
dörröppningar med lämpligt skivmaterial, inte följts.

Vid inspektion 2020-05-14 konstateras att föreläggandet, som beslutades 2019-12-11, inte

efterlevts avseende punkten 1 i föreläggandet. Ingen åtgärd har vidtagits för att skydda

byggnaderna och hindra obehöriga från att ta sig in i dem.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Michael Hagberg (S).

Motivering
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att XXXXX har brutit mot föreläggandet då det 
vid platsbesök kunnat konstateras att inga åtgärder vidtagits för att skydda byggnaderna.
Beslut om föreläggande med vite fattades på grund av att inga åtgärder vidtagits trots 
tidigare påpekanden. Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader ska härutöver underhållas så att de särskilda värdena bevaras, 
enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900).

Enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen ska utdömandet av vitet prövas av mark- och

miljödomstolen. Enligt 1 § Lag om viten (SFS 1985:206) ska lagen om viten inte tillämpas

när annat är föreskrivet.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattar 2019-12-11 beslut om föreläggande 
med vite för XXXXX, att från och med att beslutet vunnit laga kraft, dels inom 2
månader täcka för trasiga fönster- och dörröppningar, dels inom 8 månader underhålla

byggnaderna genom att se över takavvattningssystem, yttertak, fönster, ytterdörrar och

att städa upp på tomten. Beslutet fattas på grund av att samhällsbyggnadsförvaltningen

vid ett flertal besök på fastigheten har kunna konstatera att fastighetsägaren låter byggnad-

erna förfalla. Fastighetsägaren har upprepade gånger informerats, men har inte återkopplat

för dialog eller vidtagit de underhållsåtgärder som behövs.
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Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 
Underhållsutredning

Yttrande från Sörmlands Museum 
Tjänsteskrivelse

Beslut i BMN 2019-12-11 § 127 
Bilder från platsbesök

Beslutsmottagare
Mark- och miljödomstolen

Akten
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Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

BMN §51 MIL.2020.1385

Yttrande till Mark- och miljödomstolen om Katrineholm

vatten och avfall AB:s ansökan om tillstånd enligt

miljöbalken, M 2161-20

Rosenholm avloppsreningsverk, Djulö 2:40 m.fl.

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som

sitt eget.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Sanna Cronhielm (MP).

Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) yttrande

Om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och verksamhetens tillåtlighet 
SBF bedömer att MKB:n inte bör godtas i nuvarande form, då de två närmast liggande 
bostadshusen inte alls beaktats i dokumentet.

SBF anser att den utökade verksamhetens tillåtlighet för dagen inte går att avgöra på

grund av bristen i MKB:n.

Synpunkter om dokumentet "Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken". 
Rubrik 1. Yrkanden:
Sökanden har inte uppgett vilka verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) som ansökan avser.
Rubrik 15. Förslag till villkor:
Villkor 3. Enligt förvaltningens mening finns det ingen anledning att frångå 
Naturvårdsverkets riktlinjer om momentana ljudnivåer på högst 55 dB(A) nattetid, och i 
stället tillåta 60 dB(A) enligt sökandens förslag.

Villkor 10. Sista meningen bör strykas. Man har tidigare i villkoret föreslagit att det gäller

som årsmedelvärde, då kan man inte samtidigt säga att villkoret ska uppfyllas som

enskilda mätningar per kvartal.

Villkor 14. Till förslaget bör läggas att metanutsläppet från uppgraderingsanläggningen

inte får överskrida, förslagsvis, 1 % i utgående stripperluft. Anläggningen bör också

kompletteras med förbränningsväxlare (regenerativ termisk oxidation) för att ytterligare

minska metanutsläppet till atmosfären.

Dokumentet "PM – sammanfattning (av bullerutredning)".
Utredningen har helt missat de två närmaste bostäderna; två fritidshus som ligger i 
Strandstigens förlängning, ca 200 meter närmare verket än det som är angivet som 
Strandstigen i utredningen. Från det av husen som ligger närmast verket är det mindre 
än 200 meter till den närmaste behandlingsbassängen.
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Detta är en allvarlig brist för bullerutredningen, men även för ansökan och MKB:n i stort.

Ingenstans i handlingarna kan SBF hitta uppgifter om att sökanden har tagit hänsyn till

fritidshusen.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Allmänt

I MKB:n har sökanden helt missat att ta med de två fritidshus som enligt SBF:s

bedömning är de bostäder som ligger närmast verksamheten, ca 200 meter från de

närmaste delarna av reningsverket. Husen ligger på fastigheten Djulö 2:3 som ägs av

Katrineholms kommun. Enligt uppgift från Katrineholms Fastighets AB, som

administrerar uthyrningen, hyrs båda husen ut tills vidare.

7.1 Utsläpp till vatten

7.1.2. Effekter av sökt alternativ

Vatten från gasuppgradering

SBF vill bara påpeka att av erfarenhet från andra anläggningar är det av vikt att välja en

kompressor för tryckhöjning av ingående gas till skrubbern, som inte riskerar att läcka

olja till skrubbervattnet. Om möjligt bör kompressorn vara helt oljefri för att undvika olja i

vattnet. Om inte en oljefri kompressor används, kan oljeavskiljare behövas på utgående

avlopp för skrubbervattnet.

7.3 Utsläpp till luft

7.3.1 Förutsättningar och nuläge

Lukt

Under rubriken lukt står att klagomål inkommit angående lukt från anläggningen, och att

vissa åtgärder satts in, men att klagomål ändå inkommit. Man nämner även att

luktsituationen kan komma att förbättras, då orötat slam från Flen inte kommer att

lagras på slamplattan efter ombyggnaden.

15(22)



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

I protokoll från samrådsmöte med närboende 2019-09-26, finns på sidan 2, under

rubriken lukt, uppgifter om att närboende härleder luktproblem till verksamhetens

öppna försedimenteringsbassänger. Detta är något som SBF instämmer med. SBF anser

att mark- och miljödomstolen därför bör överväga att i villkor kräva någon form av

täckning/över-byggnad med rening av utgående luft.

7.8 Ledningsnät och pumpstationer

7.8.2 Skyddsåtgärder

SBF bedömer att en ytterligare skyddsåtgärd avseende ledningsnätet skulle behövas. Det

gäller sträckan från Kronfågel. En mycket stor del av inkommande vatten till Rosenholm

reningsverk kommer från Kronfågel. Enligt färska uppgifter släpper företaget drygt 2 200

m3 vatten till det kommunala nätet varje dygn, vilket är drygt 20 % av det totala inflödet

till verket. När någon form av driftproblem uppstår i ledningsnätet eller någon

pumpstation, leder detta snabbt till stora mängder bräddat avloppsvatten.

Det bör påpekas att de bräddningar som sker vid Kronfågel normalt inte handlar om

hydraulisk överbelatning, t.ex. vid snösmältning eller kraftig nederbörd, utan de sker

oftast p.g.a. driftstörningar som strömavbrott eller haverier (se figur 7-2 på sidan 55 i

MKB:n). Det betyder att det vatten som bräddar inte är utspätt med stora mängder rent

vatten, som vid hydraulisk överbelastning, utan hela mängden utgörs av orenat

avloppsvatten.

SBF anser att ett villkor om att kunna magasinera avloppsvatten i exempelvis ett dygn vid

driftstörningar, för att efter åtgärd av felet kunna leda in det på avloppsnätet, bör

övervägas.

Övrigt
På flera ställen i handlingarna står det olika uppgifter om hur många personekvivalenter 
(pe) som är anslutna till verket; t.ex. 32 000 på s. 14 i MKB:n, 33 000 på s. 37 i MKB:n. 
Denna siffra relateras sedan till det nuvarande tillståndets maxgräns på 53 000 pe 
uttryckt som max genomsnittlig veckobelastning (max gvb).

SBF vill nämna att verksamheten i den senaste miljörapporten, för 2019, redovisat antalet

anslutna till ca 37 000 pe, och enmax gvb - inkommande på nästan 47 000 pe. Enligt

samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är det siffran för max gvb - inkommande som

bör jämföras med det tillståndsgivna, vilket medför att marginalen till de 53 000 pe som

max gvb, som man ansöker om, inte är särskilt stor.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB söker nytt tillstånd för Rosenholm avloppsreningsverk.

De huvudsakliga skälen till detta är:

1. Ombyggnad av anläggningen för rötning av avloppsslam.

2. Utökning av anläggningen för uppgradering av biogas till fordonsgas.

3. Möjlighet att byta ut den befintliga utloppsledningen i Djulösjön.

Inga förändringar av den befintliga anläggningen för rening av avloppsvatten ingår i

ansökan.

Ombyggnad av rötningsanläggningen

Den befintliga rötningskammaren och gasklockan ska rivas. De kommer att ersättas med

två nya rötningskammare, en ny efterrötningskammare och en ny gasklocka. Man
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kommer även att ta emot mer biologiskt avfall utifrån än hittills enligt följande: slam från

Vingåkers avloppsreningsverk, vatten från ledningsnät och septiktankar, fett från

fettavskiljare och matavfall från verksamheter.

Den stora skillnaden i själva rötningsprocessen jämfört med i dag är

rötningstemperaturen och den så kallade hygieniseringen, som måste göras av rötresten

för att döda eventuella skadliga mikroorganismer. I dag sker rötningen vid en låg

temperatur, ca 35-40 grader Celsius, vilket gör att rötresten måste ligga för hygienisering

på en slamplatta i sex månader. I den nya anläggningen kommer rötningen att ske vid ca

55 grader Celsius, och dessutom kommer efterrötning vid 70 grader Celsius under en

timme att ske för att hygienisera rötresten. Då förvinner behovet av att låta rötresten

lagras på slamplattan i sex månader.

Utökning av uppgraderingsanläggningen

För att kunna nyttja biogasen från rötningen för fordonsbränsle, måste den uppgraderas.

Det innebär att man avskiljer koldioxid ur gasen, för att öka andelen metan från ca 55 %

till 97-98 %. Dagens uppgraderingsanläggning ligger i direkt anslutning till

tankningsplatsen vid Eriksbergsvägen på fastigheten Rosenholm 1. Den anläggningen ska

tas bort, och i stället ska en ny uppgraderingsanläggning med större kapacitet byggas i

direkt anslutning till rötningsanläggningen. Dagens anläggning uppgraderar ca 500 000

m3 rågas per år. Den nya är tänkt att kunna uppgradera ca 2 000 000 m3 rågas per år.

Byte av utloppsledning

Eventuellt kommer ett byte, eller en reparation, av utloppsledningen från verket att

behövas, då ledningen inte är åtgärdad sedan verket byggdes 1953. Ledningen går ut ca

200 meter i Djulösjön, där den mynnar på ca 4 meters djup. Arbetet kommer att kräva

muddring på en yta av upp till 200 m2, och grävning i strandkanten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Kungörelse

Innehållsförteckning

Ansökan om tillstånd

Miljökonsekvensbeskrivning

Rapport

PM-Sammanfattning

Bilaga B4-Uppfyllnad av sakkunskapskravet

Bilaga A-Teknisk Beskrivning

Samrådsredgörelse

Inbjudan till samrådsmöte

Samrådsunderlag till ansökan

inbjudan till samråd

Bilaga/annons

samrådsmöte

Protokoll

yttrande/Försvarsmakten

Bilaga-email

yttrande/SMHI

Samrådsunderlag
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Informationsmöte om tillståndsprocesen

Protokoll/Sweco

Samrådsunderlag Rosenholms ARV

Kompletterat samråd

Bilaga-email

Samråd-tillståndansökan

Yttrande/Åberg

Meddelande från Mark- o miljödomstolen

Beslutsmottagare
Nacka Tingsrätt

Akten
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BMN §52

Ansökan om tillstånd till detaljhandel med tobak, XXXXX,
fastigheten XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att inte bevilja XXXXX, med den enskilda firman 
XXXXX, tillstånd till detaljhandel med tobaksvaror.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Michael Hagberg (S),

Christer Johansson (M), Sanna Cronhielm (MP), Ulf Rosén (KD) ochTommy Eriksson (S).

Motivering
XXXXX anses inte vara lämplig enligt 5 kap 2§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter (LTLP). Det på grund av ett större tidigare innehav av bland annat 
utländska cigaretter, egenförpackade förpackningar med röktobak som inte skattats i 
Sverige samt olovlig befattning med punktskattepliktiga varor som bjudits ut till 
försäljning. Verksamheten var vid tillfället som tobak påträffades inte anmäld till 
kommunen för tobaksförsäljning.

Nämnden bedömer att verksamhetens ekonomi inte är tillräckligt utredd, men på det 
underlag som inkommit finns det oklarheter kring hur ekonomin sköts i verksamheten 
samt att XXXXX i närtid fått betalningskrav på ett betydande belopp mot det allmänna. 
Vidare har inte XXXXX inkommit med uppgifter som myndigheten efterfrågat för 
prövningen rörande verksamhetens ekonomi och uppgifter om PBI enligt 5 kap 7 § LTLP, 
samt att nuvarande egenkontroll inte anses lämplig enligt 5 kap 6 § LTLP.

Sammanfattning av ärendet
XXXXX med den enskilda firman XXXXX har 2019-10-29 inkommit med en ansökan om 
tillstånd att sälja tobak enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 
Trots myndighetens upprepade utskick med begäran om kompletteringar samt försök att 
hjälpa den enskilde att inkomma med handlingar så har inga svar inkommit. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att ansökan inte kunnat avvisas, 
trots att ärendet inte är komplett. Utredning har därmed skett på de uppgifter som 
kunnat inhämtats och de material som inkommit. Utredning är kommunicerad 
2020-05-26, skriftligt svar önskades senast 2020-06-02. Inget yttrande har inkommit.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten i Linköping.

För handläggning av ärendet kommer en avgift tas ut på 7200 kronor enligt kommunens

fastställda taxa, KFS nr 4.21. Fakturan skickas separat.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Utredning

Beslutsmottagare 
XXXXX
Akten

Kopia skickas till: Länsstyrelsen Södermanland, Folkhälsomyndigheten och

polismyndigheten
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BMN §53 ALLM.2020.17

Revidering av delegationsordning för Bygg- och

miljönämnden

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att för det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en

ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop. 2019/20:172 ges

ordförande, eller vid dennes förfall, vice ordförande, rätt att fatta beslut om att bilagd

delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens ikrafttagande.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Michael Hagberg (S), Bertil

Carlsson (C) och Katarina Rosenlund-Svensson (S).

Motivering
Den 1 juli 2020 träder en ny lag, Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder vid

serveringsställen i kraft. Det är en tillfällig lag som gäller fram till 31 december 2020.

Kommunen, och den nämnd som fullgör kommunens uppdrag inom miljö- och

hälsoskyddet, ges i uppdrag att utöva tillsyn över att lagen efterlevs. Det gäller trängsel

och andra åtgärder för att begränsa spridning av det det virus som orsakar covid-19.

Lagen gäller på serveringsställen där mat och dryck serveras till allmänheten och

möjlighet till förtäring ges på stället. Rätt att besluta i ärenden som rör den nya lagen

föreslås ge till miljöinspektör och avdelningschef för att snabbt kunna agera när risk för

smittspridning föreligger.

Kompletteringar i delegationsordningen har också gjorts beträffande Lag om tobak och

liknande produkter. Dessutom har några beslutspunkter kompletterats med

kommunekolog som delegat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Förslag till reviderad delegationsordning

Beslutsmottagare
Akten
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BMN §54 INFO.2020.3

Meddelanden

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för meddelanden

Meddelanden

Beslutsmottagare
Akten
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