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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 § 2

GataGATA

Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

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

e2 Största exploatering  per fastighet är 250 kvadratmeter
byggnadsarea,  4 kap 11 § 1

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

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

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

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

1

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

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

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1 Maximalt 10 bostadslägenheter får ordnas,  4 kap 11 § 3

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

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

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

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

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §
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Ingen planavgift ska tas ut
Radonsäkert byggande ska tillämpas
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Granskningshandling

Detaljplan för gamla skolan i Floda
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Dnr: PLAN.2017.1 
Plan- och bygglag (2010:900) 

PLANBESKRIVNING 

tillhörande  

Detaljplan för Floda skola 
Granhammar 3:18, 3:19 samt del av 2:1, Katrineholms kommun  

GRANSKNINGSHANDLING 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-01-24
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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. 

Fastighetsgränser, fastighetsnummer inom planområdet samt vyer bilderna på sidorna 4 och 5 visar 
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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. 
 
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 
mer om regleringar till följd av kulturvärden i avsnittet Anpassningar i planförslaget på grund av 
kulturmiljövärden. 
 

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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Höjder för byggnader 
Nockhöjd för byggnader inom fastigheten Granhammar 3:18 tillåts bli maximalt 9 meter. Inom 
Granhammar 3:19 är den högsta tillåtna nockhöjden 10,5 meter. Bekräftande av den befintliga 
byggnadens utformning ger en något högre nock- och byggnadshöjd inom 3:19 jämfört med vad 
som tillåts inom 3:18. Kulturmiljöanalysen rekommenderar att plankartan reglerar så att högdelen 
av skolbyggnaden även i fortsättningen ska vara högst. I plankartan har inte någon skillnad gjorts 
mellan olika delar av skolbyggnaden därför att det är svårt att avgöra hur hög olika delar av 
byggnaden är. 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 

Anpassningar i planförslaget på grund av kulturmiljövärden 
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Planförslaget har disponerats så att ny bebyggelse är åtskilt från sockencentrumet och enbart 
tillåts i anslutning till den så att de nya byggnaderna ska upplevas som att tillhöra samma 
bebyggelsegrupp som den gamla skolan. Inom marken som skiljer sockencentrumet från den 
gamla skolmiljön får inte huvudbyggnader 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 bort med planbestämmelse eftersom takvinklarna som 
tillåts är för låga för att det ska vara möjligt att inreda vindar. Nya byggnader och tillbyggnader 
tillåts på platser som inte stör öppna vyer mellan sockencentrumet och övrig bebyggelse. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer att tillkommande bebyggelse inte stör de öppna 
vyerna och visuella sambanden genom prickmark. Skolgården är försedd med prickmark för att 
värna om det rummets öppenhet och grönska samt för att bevara den ungefärliga formen för 
skolbyggnaden i förhållande till sockencentrumet. Utseendet för de gamla skolbyggnaderna 
regleras inte mer än i form av, maximal nockhöjd, tillåtna takvinklar och att det ska vara sadeltak. 
Upplägget med valda regleringar för byggnaders utseende syftar till att låta siluetter av befintlig 
bebyggelse ligga till grund för ny bebyggelse. Med utgångspunkt i siluetter och skala för det 
befintliga ska det vara möjligt att skapa en ny årsring i området. Takbestämmelserna gäller för 
samtliga byggrätter inom planområdet. Plankartan innehåller inte några bestämmelser som syftar 
till att förhindra ordnande av staket eftersom det ska vara möjligt att ordna skolverksamhet inom 
de byggrätter som skapas genom planförslaget. Skolfastigheter måste vara möjliga att sätta upp 
stängsel runt. 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. 
 
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.  
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En av anledningarna att träden har skydd i plankartan är för att de ska skärma av ny bebyggelse 
från sockencentrumet. 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 gymnastiksalen. Planområdet gränsar till en gata i söder. Det är från denna gata som 
verksamheterna som planeras inom Granhammar 3:18 kan nås med fordon. 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. Vägen kommer ha enskilt huvudmannaskap och skötas av en samfällighetsförening. 
 

 
 Fastighetsnummer, -gränser samt in- och utfarter 
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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 
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 har blivit reserverad för ledningar, i 
form av u-områden. Fastighetsägaren med allmännyttiga ledningar på sin fastighet ska bilda nya 
ledningsrätter i de fall där det behöver ske. 
 
Avfall 
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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. 
 
Buller 
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.  
 
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 nyttja 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.  
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Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små eftersom ny bebyggelse tillkommer inom 
befintliga infrastruktursystem. Förrättningskostnader inom planområdet bekostas av 
fastighetsägarna. 
 
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. 
 
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 
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betecknas ”Serv 1” och ”Serv 3” i kartan. Det tredje officialservitutet (04-77/636.6) betecknas 
”Serv 2” och avser en vatten- och avloppsledning. 

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 marken inom planområdet. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av exploatörerna och planavgiften regleras i ett planavtal med kommunen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 2019-01-24 

Jonatan Faijersson Erik Bjelmrot
Planarkitekt Avdelningschef 
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Dnr: PLAN.2017.1 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

tillhörande  

Detaljplan för Granhammar 3:18, 3:19 & 2:1
Katrineholms kommun 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-01-24 

SAMRÅDETS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 21 december 2017 till 25 januari 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på 
kulturhuset Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna 
har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida.  

Plansamrådet har varit annonserat i Katrineholms Kuriren 21 december 2017.  

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 2018-01-04 
2 Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker 2018-01-25 
3 Service- och teknikförvaltningen 2018-01-24 
4 Sörmlands museum 2018-01-22 
5 Villaägarna Västra Sörmland 2018-01-22 
6 Sörmland Vatten och Avfall AB 2018-01-23 

Yttranden med synpunkter 

7 Privatperson 1     2018-01-23
l handlingarna står det Flodators kyrka på flera ställen. Det finns inget som heter så. 
Kyrkan heter Floda kyrka 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Samtliga ”Flodafors” har bytts ut mot ”Floda” i planbeskrivningen. 

8 Katrineholms Fastighets AB    2018-01-19 
KFAB är positiv inställd till planforslaget KFAB kan även tänka sig att avyttra sitt 
markområde under fastigheten Granhammar 3:18 både till Katrineholms Kommun samt 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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även del av Granhammar 3:18 till ägaren av grannfastigheten Granhammar 3:19, Syrisk-
ortodoxa Ungdomsförbundet (SOUF). 

KFAB har ingen speciell plan för fastigheten Granhammar 3:18 och de byggnader som 
kvarstår på fastigheten (gymnastikhallen och f. d barnstugelokalerna) men om den nya 
detaljplanen godkänns kommer det att finnas förutsättningar för att bygga fler villor i 
Flodafors. 

I och med att KFAB inte säljer villatomter i egen regi så hemställer KFAB om att 
kommunen köper tillbaka markområdet för att sedan stycka av lämpliga villatomter och 
sälja dem så att sökanden i Katrineholms Kommuns tomtkö kommer i åtnjutande av dessa 
villatomter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Önskemålet att kommunen köper den mark som nyskapande av byggrätter skapas på är 
noterat. Kommunen har inte för avsikt inte att köpa fler tomter i Floda innan den lediga 
tomt som den redan äger i anslutning till planområdet sålts. 

9 Länsstyrelsen     2018-01-24
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen kan komma att prövas om inte 
nedanstående synpunkter avseende riksintresse kulturmiljövården beaktas: 

Riksintressen – 3 kap. miljöbalk, 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Floda socken (D26). 
Riksintresset ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Till 
riksintressets uttryck hör Floda nygotiska sockenkyrka med bevarade medeltida delar samt 
välbevarat sockencentrum. 

I kunskapsunderlaget anges mål för att tillgodose riksintresset: 
 Värdefulla utpekade bebyggelsemiljöer, som kyrkomiljön, ska underhållas med 

stor varsamhet och på ett sådant sätt att deras karaktär inte förvanskas. 
 Nytillkommande bebyggelse placeras och utformas så att förståelsen och 

upplevelsen av kyrkomiljön och bebyggelsemiljöernas särdrag inte går förlorade 
eller försvåras. 

 Alléer bevaras. 

Länsstyrelsen har i behovsbedömningen framfört att det inte kan uteslutas att planförslaget 
kan innebära påtaglig skada på riksintresset. Därför bör planförslagets påverkan på 
kulturmiljön utredas i form av en MKB eller en kulturmiljöanalys. Någon sådan analys 
har inte tagits fram. 

Länsstyrelsen bedömer i likhet med tidgare att området är mycket känsligt för 
tillkommande bebyggelse. Kyrkomiljön och sockencentrat är centrala uttryck för 
riksintresset. Det finns risk för påtaglig skada på riksintresset vid en överexploatering eller 
okänsligt placerad och utformad ny bebyggelse. För att riksintresset ska tillgodoses ska 
det vara möjligt att förstå och uppleva kyrkomiljöns karaktär av sockencentrum utan 
störande inslag. 

Då grundläggande kunskapsunderlag saknas kan Länsstyrelsen inte ta slutlig ställning till 
planförslagets påverkan på riksintresset och kyrkomiljön. En kulturmiljöanalys utförd av 
antikvarisk expertis med illustrationer som visar utformningen av den nya bebyggelsen 
och hur den relaterar till befintlig bebyggelse och miljöer vad gäller placering, skala 
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(volym och höjd), gestaltning, materialval, färgsättning och siktlinjer, behöver därför 
tillföras. 

Den lagskyddade kyrkomiljön omfattar både själva kyrkobyggnaden, kyrkotomten och 
begravningsplatsen. Det välbevarade sockencentrat öster om kyrkan utgör också en 
väsentlig del av kulturmiljön. Det behöver därför studeras vidare hur ny bebyggelse inom 
fastigheten Granhammar 3:18, vilken omedelbart angränsar till kyrkomiljön, påverkar 
riksintresset och kyrkomiljön. Även den tänkta idrottsplatsen och tekniska anläggningar 
angränsar direkt till begravningsplatsen varför dess påverkan också behöver studeras 
vidare. 

Nytillkommande bebyggelse måste planeras och utformas så att förståelsen och 
upplevelsen av kyrkomiljön och bebyggelsemiljöernas särdrag inte går förlorade eller 
försvåras, i enlighet med 2 kap. 6 § PBL. Höga krav behöver ställas på anpassning av ny 
bebyggelse till den omgivande miljön och befintlig bebyggelse, vad gäller skala, 
placering, gestaltning och materialval. Detta bör följas upp med utformningsbestämmelser 
på plankartan, för att säkra att kvalitetskraven genomförs i bygglovskedet. 

Floda kyrka med tillhörande kyrkotomt och begravningsplats är skyddade som kyrkliga 
kulturminnen enligt 4 kap. 3 § och 13 § kulturmiljölagen. Floda kyrka utgör ett viktigt 
landmärke med sin katedralliknande utformning. Öster om kyrkan finns byggnader med 
koppling till kyrkan såsom det stora sockenhuset från 1828, Bleckhornet från 1700-talet, 
prästgården Granhammar och den tidigare fattigstugan. Tillsammans utgör de ett av av 
Sörmlands viktigaste sockencentrum. 

Planområdet ligger inom området ”Flodabygden”, utpekat i kommunens 
kulturminnesvårdsprogram. Inom området kan enstaka ny bebyggelse tillkomma men bör 
noga anpassas till den befintliga i fråga om volym, placering, material och färgssättning. 

I översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – landsbygden finns riktlinjer för övrig 
landsbygd/sammanhållen bebyggelse, dit Floda räknas. ”Stor hänsyn ska tas till platsens 
natur- och kulturvärden samt till friluftslivets intressen. Byggnader ska anpassas till 
landskapsbild och omgivande bebyggelse”. I riktlinjer för kulturmiljöer anges att 
”nybyggnation eller ombyggnationer i eller i anslutning till riksintresseområde ska ges en 
placering och utformning som samspelar med kulturmiljön eller befintliga byggnaders 
värden.” 

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL 
Kulturmiljö - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Inom planområdet finns skolbyggnader från 1950-talet och 1980-talet. Det är möjligt att i 
synnerhet skolbyggnaderna från 1950-talet har ett kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från olika tider inom planområdet bör inte rivas utan 
förses med lämpliga skydds- och varsamhetsbestämmelser i enlighet med 8 kap. 13 och 17 
§ PBL. Det kan t.ex. gälla skolbyggnaderna från 1950-talet. Planförslaget tillåter byggrätt
med maximalt 10 bostadslägenheter inom Granhammar 3:19. Eventuell ombyggnation av 
skolbyggnaderna bör utföras på ett varsamt sätt så att byggnaderna inte förvanskas. Om 
skyddsvärda träd finns inom området bör även dessa förses med skydd då de är 
betydelsefulla både ur natur- och kulturmiljöperspektiv. 

Länsstyrelsens synpunkter enligt annan lagstiftning 



Granskningshandling 
4(8) 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med information om anmälningsplikten enligt 2 
kap 5 och 10§§ kulturmiljölagen (1988:950). 

 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 

Övrigt 

Redaktionella synpunkter 
I planbeskrivningens avsnitt om behovsbedömning av planens miljöpåverkan anges det 
felaktigt att Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att några negativa konsekvenser 
på miljön inte kunnat påträffas. Länsstyrelsen har i behovsbedömningen framfört att det 
inte kan uteslutas att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan på grund av 
intrång i kulturmiljön. Planbeskrivningen bör revideras i denna del. 

För det västra området med markanvändning BS anges både e1 och e2. Dessa 
egenskapsbestämmelser kan motverka varandra och bör därför omformuleras för att göra 
planen tydligare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Efter samrådet har en kulturmiljöanalys tagit fram och den anger riklinjer för hur ny 
bebyggelsen bör utformas med hänsyn till riksintresset. Planförslaget har anpassats efter 
rekomendationer som ges i kulturmiljöanalysen. Änringarna som gjorts till följd av det 
som kulturmiljöanalysen kommit fram till är bland annat att byggrätten avgränsats 
tydligare från de delar av planområdet som ligger närmast kyrkomiljön och 
sockencentrumet. Regleringar om tillåtna takvinklar och taktyper har lagts in med hänsyn 
till kulturmiljövärden som framtagen kulturmiljöanalys pekat ut. Egenskapsbestämmelser 
har omarbetas sedan samrådsförslaget för att fungera bättre med hänsyn tidigare 
synpunkter. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om anmälningsplikten enligt 
kulturmiljölagen. 

10 Lantmäteriet 2018-01-19

Plankarta med bestämmelser 

Plankartan är delvis svårtolkad på grund av att grundkartan innehåller många olika objekt. 
Vissa bestämmelser är då väldigt lika det som redovisas i grundkartan och gör det på vissa 
delar svårt att se olika gränser. Kanske går det att utesluta något från grundkartan som inte 
påverkar planen, eller redovisa det på något annat sätt för att öka tydligheten och 
förståelsen. 

Planområdesgränsen skiljer sig åt i utseende längs med södra delen är den heldragen linje 
i långa sträckor. 

Det är svårt att tyda om ledningsrätten 0483-98/21.1 ryms inom det utlagda u-området. 
Om ledningsrätten inte ryms inom området kan det strida mot detaljplan och det kan 
finnas anledning att flytta ledningsrätten så att den ryms inom ledningsrättsområdet, då 
byggrätten annars påverkas. 
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Genomförandetid bör anges i plankartan. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Under rubriken fastighetsägare står att Granhammar 3:18 ägs av Syrisk Ortodoxa 
ungdomsförbundet och att Granhammar 3:19 ägs av Katrineholms fastighetsbolag AB. 
Detta verkar inte stämma. Enligt fastighetsregistret har Katrineholms Fastighetsbolag AB 
lagfart på Granhammar 3:18 och Syrisk Ortodoxa ungdomsförbundet på Granhammar 
3:19. Olika förrättningar kommer att behöva göras för att genomföra planen. Bland annat 
kan det bli aktuellt med avstyckningar för att tillskapa nya fastigheter i området. Det kan 
även bli aktuellt med ledningsrättsförrättning och anläggningsförrättning. 

I västra delen av planområdet skapas möjlighet för att tillskapa nya fastigheter. Detta kan 
ske genom avstyckning hos Lantmäteriet. För att möjliggöra för tillfart till dessa nya 
fastigheter har ett g-område lagts ut. Behov av att iordningställa vägarna eller bygga ut 
vägarna för att kunna ta sig fram till de nya fastigheterna kan uppstå vid avstyckning. Det 
är av stor vikt att vara tydlig med vem som ska ansvara för dessa kostnader. 

Vägen fortsätter utanför planområdet och ansluter sedan till allmän väg. Vägen öster ut 
mot allmänna vägen omfattas av en annan plan, detaljplan för Granhammar 3:18 (akt 
0483-P10/ 4). I planen är vägen öster ut avsatt som lokalgata med kommunalt 
huvudmannaskap. Vägen väster ut omfattas av byggnadsplan (akt 04-FL0-660), vilket 
innebär enskilt huvudmannaskap där vägen är utlagd som gata. Eftersom en eventuell 
framtida gemensamhetsanläggning sträcker sig utanför planområdet fram till allmän väg i 
söder kan det då innebära att flera fastigheter, exempelvis Granhammar 3:17 och 
eventuellt Floda Kyrka 1:1, än de inom planområdet kan behöva ingå i 
gemensamhetsanläggningen. Detta kan också medföra kostnader, både för bildande av 
gemensamhetsanläggning och för utförande och drift av gemensamhetsanläggningen för 
dessa fastigheter. Detta bör tydliggöras i planen. För att bilda en gemensamhetsanläggning 
för väg kan ansökan skickas in till Lantmäteriet som prövar möjligheten att bilda 
gemensamhetsanläggning. Det är också av stor vikt att vara tydlig med vem som ska ta 
initiativ till och bekosta en sådan förrättning. Är det kommunen som sköter vägen söder 
om planområdet, kan det vara lämpligt att planområdet utökas och även omfattar vägen 
fram till den allmänna vägen. 

Om planen omfattas av verksamhetsområde för VA innebär det för fastigheter inom 
området i princip (med några undantag) att det föreligger både en rättighet och skyldighet 
att vara ansluten till den allmänna VA-anläggningen. Detta innebär en principiell 
skyldighet för huvudmannen att bygga ut anläggningen. För varje fastighet inom 
verksamhetsområdet ska det bestämmas en förbindelsepunkt, som i princip ska placeras i 
fastighetens omedelbara närhet. Oftast förläggs förbindelsepunkten strax utanför 
fastighetsgränsen. Detta innebär att den ledningsrätt som finns för VA i området idag kan 
behöva utökas för att ge möjlighet för samtliga fastigheter att få tillgång till VA-nätet. 

Om det inom området är aktuellt att flytta ledningar bör det framgå vem som ska bekosta 
en sådan flytt. Även om det avser att bildas nya ledningsrätter eller flytta befintliga 
ledningsrätter bör det framgå av planbeskrivningen samt vem som ska bekosta och ta 
initiativet till detta. 

Information med om hur avfall ska hanteras inom planområdet saknas i planbeskrivningen 
och bör förtydligas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Överflödig information har tagits bort från grundkartan och linjeinställningarna för 
planområdesgränsen har ändrats för att göra kartan lättare att läsa. 

En genomförnadetid om 5 år har lagts in i plankartan inför granskningen och 
rätt fastighetsägarförhållanden anges numera i planbeskrivningen. 
Planområdet innefattas av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Kommunen har, i samråd med Sörmland vatten, begränsat byggrätterna inom planområdet 
så att det inte ska bli nödvändigt att  bygga ut det befintliga ledningsnätet. 

En beskrivning av ansvarsfördelning för gemensamhetsanläggningen finns numera i 
planbeskrivningen. Vem som betalar för eventuella flyttar av ledningar och bildande av 
nya ledningsrätter framgår numera i planbeskrivningen. 

Hur avfall ska hantareras inom planområdet beskrivs numera i planpeskrivningen. 

U-området som Lantmäteriet förhåller sig tveksamt till om bredden är tillräckligt för har 
gjorts bredare inför granskningsskedet. 

Grusvägen direkt söder om planområdet är privatägd, men den är enligt den gällande 
detaljplan allmän platsmark (med användningen GATA). Kommunen äger gatan öster om 
planområdet. Denna gata används av boende i Floda, såväl boende i flerbostadshuset samt 
som boende i villorna. Via dessa gator kan samtliga som kommer bo eller på annat sätt 
uppehålla sig inom planområdet nå landsvägen med fordon. Fastigheten Granhammar 
3:17 och Floda kyrka 1:1 ligger utanför planområdet. Kommunen har inte för avsikt att 
ändra förutsättningarna för dessa fastigheter genom att planlägga den västra infarten från 
landsvägen som allmän plats. En del av fastigheten Granhammar 2:1 inkluderas dock 
genom detaljplanen för att möjliggöra utfart till en allmän gata från planerad 
gemensamhetsanläggning. Planområdet har utökats söderut för att tydliggöra var 
gemensamhetsanläggningen för gatan in mot idrottsplatsen och de nya villorna slutar. 
Enligt planförslaget får den utökade delen av planområdet användningen GATA (med 
kommunalt huvudmannaskap) och den ytan angränsar direkt till mark reserverad för 
gatuändamål åt öster. 

Den sydligaste delen av fastigheten Granhammar 3:18 blir genom detaljplanen 
kvartersmark och innehåller numera en gemensamhetsanläggning. Anledningen att den 
sydligaste delen av fastigheten Granhammar 3:18 innehåller en gemensamhetsanläggning 
är för att förtydliga ett befintligt infarts-servitutet som går över den.  

11 Västra Sörmlands räddningstjänst  2018-01-19 

VSR har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 
 Dock bör det beaktas att det finns förutsättningar för skred i finkornig jordart inom 

området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att risken för skred inom planområdet är relativt 
lågt då marken är ganska flack. 

12 Kommunala pensionärsrådet   2018-01-25 
Den idrottshall som finns i området skall vara tillgänglig för ortens befolkning för 
idrottsutövning m.m. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Planförslaget möjligör genom plankartan för att idrottshallen ska gå att använda för 
idrottsutövning även i framtiden. Det är fastighetsägaren som avgör ifall lokalen ska vara 
tillgänglig för ortens befolkning. 

ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 

Efter samrådet blev kommunen uppmärksammad på att  ansvaret för den ytan som avsatts för 
dagvattenhantering är svårt att fördela. Bestämmelsen om att marken är avsatt för 
fördröjningsmagasin har därför tagits bort. Skogen skyddas genom planbestämmelser. Detta 
eftersom den fyller en viktigt funktion för omhändertagande av dagvatten och för att skilja 
den kulturhistoriskt känsliga bebyggelsen närmast Floda kyrka från ny bebyggelse. 
Motiveringar till varför skogen skyddas görs i planbeskrivningen inför granskningen.  

Tillåtna takvinklar och taktyper har reglerats till följd av det som kulturmiljöutredningen 
kommit fram till. 

Ordnande av källarvåning tillåts inte längre för en av byggrätterna inom planförslaget. 
Byggrätten som innehåller denna reglering ligger nära en sänka planområdet. Regleringen 
finns för att framtida byggnader som innefattas av den inte ska få översvämmade källare. 

Omfattningen för byggrätten i den sydvästra delen av planområdet har minskat med hänsyn 
till kulturmiljövärden. Detta har medfört att det går att bygga färre byggnader här än vad som 
var möjligt enligt det planförslag som var ute på samråd. Egenskapsbestämmelser för denna 
del av planområdet tillåter 50 kvadratmeter större byggnadsarea per fastighet jämför vad som 
planförslaget prövade för under samrådet.  

Planbeskrivning 
 Samtliga ”Flodafors” har bytts ut mot ”Floda” i planbeskrivningen 
 Planbeskrnignen har kompletterats med information om anmälningsplikten enligt 

kulturmiljölagen 
 Korrekta fastighetsägarförhållanden anges numera i planbeskrivningen 
 En beskrivning av ansvarsfördelning för gemensamhetsanläggningen finns numera i 

planbeskrivningen 
 En beskrivning av ansvarsfördelning för gemensamhetsanläggningen finns numera i 

planbeskrivningen 
 Vem som betalar för eventuella flyttar av ledningar och bildande av nya ledningsrätter 

framgår numera i planbeskrivningen 
 Beskrivningar om hur avfall ska hantareras inom planområdet finns numera i 

planpeskrivningen 
 Det utökade planområdet motiveras 
 Gemensamhetsanläggningen över den sydligaste delen av fastigheten Granhammar 

3:18 motiveras 
 Motiveringar till varför skogdungen skyddas med planbestämmelser skrivs in 
 Motivering till varför källarvåningar inte tillåts i delar av planhområdet har lagts till 
 Tillåtna takvinklar och taktyp beskrivs 

Plankarta 
 Överflödig information har tagits bort från grundkartan och linjeinställningarna för 

planområdesgränsen har ändrats för att göra kartan lättare att läsa 
 Egenskapsbestämmelern e1 har tagits bort  
 Markreserveringen för dagvattenhantering har tagist bort 
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 Byggrätten avgränsats tydligare för de delar av planområdet som ligger närmast 
kyrkomiljön 

 Den sydligaste delen av fastigheten Granhammar 3:18 innehåller nu en 
gemensamhetsanläggning 

 Planområdet utökas i söder och inrymmer användningen GATA 
 Planbestämmelser som reglerar takvinklar och taktyp har lagsts in i plankartan 
 Plankartan tillåter numera 300 m2 byggnadsarea per fastighet för en del av 

planområdet 
 Bestämmelser för att skydda skogsdungen med hänsyn till dagvattenhantering och 

kulturmiljö har lagts till 
 Bestämmelse om att källarvåningar inte får ordnas har lagts till för en av byggrätterna 
 En genomförnadetid om 5 år har lagts in i plankartan 

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 24 januari 2019 

Jonatan Faijersson Erik Bjelmrot
Planarkitekt Avdelningschef
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Trolleträsk

E

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet
Användningsgräns 

Allmän plats

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

UTNYTTJANDEGRAD

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.
Samtliga fastigheter skall ingå i gemensamhetsanläggning för enskilda tekniska 
anläggningar. Kommunen är huvudman för allmän platsmark

Egenskapsgräns 

Kvartersmark

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 
Marken får ej bebyggas

PLANBESTÄMMELSER

FÖLJANDE GÄLLER INOM OMRÅDEN MED NEDANSTÅENDE BETECKNINGAR.
DÄR BETECKNING SAKNAS GÄLLER BESTÄMMELSEN INOM HELA PLANOMRÅDET.
ENDAST ANGIVEN ANVÄNDNING OCH UTFORMNING ÄR TILLÅTEN.

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE 

Högsta antal våningar för huvudbyggnad. Därutöver får vind ej 
inredas.  Högsta nockhöjd för tvåvånings huvudbyggnad 8 meter.
Högsta nockhöjd för envånings huvudbyggnad 6 meter.  Om en av 
våningarna är i sutterräng är högsta tillåten nockhöjd 7 meter

  LOKALGATA       Lokaltrafik

     E     Tekniska anläggningar, el, data, renhållning och va

  B fril.     Bostäder. Friliggande enbostadshus

II

 Högsta nockhöjd i meter för komplementbyggnad

  Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningaru

Minsta tomtstorlek är 1700 kvm

Byggnad ska placeras minst 4,5 meter  
från tomtgräns. 

p1

Största tillåtna BYA för huvudbyggnad, enplanshus är 200 kvm
Största tillåtna BYA för huvudbyggnad, tvåplanshus och 
souterränghus är 120 kvm. Största tillåtna BYA för en
komplementbyggnad är 50 kvm. Största tillåtna sammanlagda BYA
för komplementbyggnader är 100 kvm

3,0

e  2

e  17001

Placering

Utformning
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LO
KA

LG
AT

A

Ev. ny stig

u

u

uu

u

B fril. 
 II

e  17001
e  2

e  3p1

e  3

3,0

1

 Trolle Träskvägen

Samråds 16.8

omfattande del av fastigheten Trolldalen 1:1

7.02.14

Planarkitekt
Ellen Liljencrantz Lars Nordling

SWEREF 99 16 30

2016-04-04

Illustrationslinjer

Programutredning

2010:900

Endast en huvudbyggnad per fastighet
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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning Trolldalen 1:1

Bilaga nummer

BYGG.2018.508

Schaktning eller fyllning inom en tomt

schaktning eller fyllning inom en tomt.

Area 7269

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 46 500 kr (2019)

(0,025*pbb)+(0,001*pbb*area)

(0,025*46500)+(0,001*46500*7269)

339 171 kr



Del av fastigheten Trolldalen 1:1. För området gäller detaljplan 0483-P2017/7 

Svart markering är ett lager från detaljplanen och visar planområdet, prickmark, u-områden och preliminära 
fastighetsgränser för avstyckning. 

Lila markering; inmätt område där man gjort ingrepp vid och utanför gräns för planområdet. Området inmätt av 
Metria 2018-08-14. 

Röd markering, gjord av handläggare.  Area på dem mark där man gjort ingrepp som ändrar marknivån och ingår i 
byggsanktionsavgiften. 

7269 m2 område innanför detaljplan med tydliga ingrepp och terrasseringar  som kräver marklov. 

600 m2 området utanför detaljplan och i strandskyddat område  där ingrepp har gjorts. 
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1 Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden är den myndighet som ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- 
och byggområdet samt miljö- hälsoskyddsområdet. Bygg- och miljönämndens internkontroll-
moment rör handläggningstider, rättssäkerhet och ekonomisk uppföljning. Vissa kontrollmo-
ment är nya medan andra är desamma eller snarlika föregående års internkontrollplan.  De flesta 
kontrollmoment spänner över hela nämndens ansvarsområde som myndighet. 

2 Inledning 
2.1 Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och ar-
betsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att 
nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna 
ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och 
väsentlighet.

2.2 Framtagande av internkontrollplan
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg: 

Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment.
Värdering av risker.
Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen.
Framtagande av kontrollmetoder.
Upprättandet av nämndens internkontrollplan.

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll 
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrap-
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port) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontroll-
rapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rappor-
terna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.  

3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och 
riskvärdering 

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. 
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att 
den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräck-
lig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behö-
ver inte tas med i internkontrollplanen.  

(Här kan nämnden redogöra för vilka kontrollområden och kontrollmoment som ringats in i 
kartläggningen:) 

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående 
modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet. 

Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsent-
lighet avses konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet
Värde Förklaring Värde Förklaring
1 Osannolik 1 Försumbar
2 Mindre sannolik 2 Lindrig
3 Möjlig 3 Kännbar
4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. 

Värdering
(risk x väsentlighet)

Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.
Värde 4-8 Risken hålls under upp-

sikt.
Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan
Värde 13-16 Stor risk som kräver åt-

gärd.
Internkontrollplan

Några av kontrollmomenten är samma som i föregående internkontrollplan. Det är två nya kon-
trollområden för 2019. Dels att rättidsprövningar av överklagade beslut görs i rätt tid och i en-
lighet med delegationsordningen. Dels kontroll över att information ges till sökande om att av-
gift för bygglov eller bygganmälan ska reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som 
tidsfristen för handläggning överskrids, och att sökande även får information om tidsfristerna 
och hur avgifterna räknas ut. 
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4 Bilaga: Internkontrollplan 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Riskvärdering

Kontroll av att 
beslut fattats 
inom 6 månader 
från ett ärende 
startas (enligt nya 
förvaltningslagen)

Granskning av samt-
liga pågående och 
avslutade inkomna 
anmälningar och 
klagomål

GEFA Samtliga En gång per 
kvartal

12

Handläggningstid 
bygglov

Kontroll av att 10 
veckors handlägg-
ningstid för bygglov 
klaras

GEFA Samtliga Två gånger per år 9 

Ekonomisk upp-
följning

Kontroll att bygglov, 
miljö- och hälso-
skyddsärenden samt 
planärenden

GEFA Stickprov Två gånger per år 9 

Rättssäkerhet Kontroll av att beslut 
inte innehåller formfel 
eller materiella fel.

Förvaltningsjurist Samtliga överkla-
gade ärenden

Kontinuerlig 12

Rättidsprövning Kontroll av att rättids-
prövning sker i rätt tid 
och i enlighet med 
delegationsordningen.

Förvaltningsjurist Samtliga överkla-
gade ärenden

Två gånger per år 12

Information om 
reducering av 
avgifter och 
tidsfrister

Kontroll av att inform-
ation har getts till 
sökande om reduce-
ring av avgifter och 
tidsfrister enligt PBL.

GEFA Stickprov Två gånger per år 9 
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Eva Frykman Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61 Katrineholms kommun
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Katrineholm
Möjlig förädling av 

visuell identitet



Nuläge Katrineholm





Många olika element
1. Vapensköld, med många

olika element i sig
2. Uppförstorat ”K”
3. Namn
4. Tillägget ”kommun”
5. Linje

1

2
3 4

5

• Modern..?

• Föråldrat typsnitt och svårarbetad

• Varken mobilt eller digitalt anpassad.



Otydlig i små storlekar
Katrineholms favicon
uppförstorad.
Sköldens komplexitet gör att 
den blir otydlig digitalt och i 
små storlekar.



Fungerar dåligt negativ. 
En bra logotype ska gå att 
applicera på vilken bakgrund 
som helst. Jämför Stockholm 
här i annonsen, med 
kommunmärkena. 



Var syns det Katrineholms kommun?



I jämförelse med andra
Märkets längd försvårar
applicering och gör att det 
riskerar bli litet och 
otydligt på ytor som inte
håller samma
proportioner.

Med samma bredd som
andra kommuners
märken blir Katrineholms 
litet och otydligt.



Svårt att brodera på kläder 



Syns dåligt i förhållande till andra



Våg och logotyp ger i många fall dålig synbarhet

Katrineholms märkeKatrineholms märke



Inte digitalt anpassad profil 



Hur ser Katrineholms “lagtröja ut”



Summering av nuläge

• Inte anpassad för varken tryck, digitalisering eller mobil.

• Typsnitten är omoderna och dyra. Idag finns gratis typsnitt som
fungerar för både webb och tryck.

• Vi är inte vad vi säger. Vi speglar inte visionens Liv & lust

• Kraven på vår kommunikation har förändrats. Vi vill marknadsföra
KATRINEHOLM, inte respektive förvaltning.

• Egna undervarumärken skapar enighet i arbetslaget men segregerar
snarare än enar i det stora hela.

• Vi syns dåligt i förhållande till våra konkurrenter



Utblick & Inspiration



Apple
Frånkomplex till enkel.
Från färgglad till svart/vit



Tydlig mot olika bakgrunder





Från komplex till enkel
Tydlig mot olika bakgrunder



Exempel gymnasieskola Stockholm





Exempel gymnasieskola Skövde



Designprinciper för ny grafisk profil

• Enkelhet och tydlighet för att underlätta användning och en tidlös 
design

• Förädla och förfina det vi har. Inte göra om för sakens skull.

• Knyta an till vision, värdeord och platsvarumärke



Logotyp



Många olika element
1. Vapensköld, med 

många olika 
element i sig

2. Uppförstorat ”K”
3. Namn
4. Tillägget ”kommun” 
5. Linje

1

2
3 4

5

• Modern..?

• Föråldrat typsnitt och svårarbetad

• Varken mobilt eller digitalt anpassad. 



Befintligt märke.



Utan streck under.



Utan tillägget 
”-s kommun”.



Med ”K” i samma 
storlek 
som övrig text.



Namnet satt i ett 
tydligare typsnitt.







Förenklad 
vapensköld som 
fungerar bättre i 
mindre storlek.



Märket
Mellanrummen som 
bildas av gaffelkorset 
och murkronan 
bildar ett K.



Ny logotyp
Märke med förenklad 
vapensköld som 
fungerar bättre i 
mindre storlek.

Istället för det långa 
och onödigt krångliga 
“Katrineholms 
kommun” skriver vi 
bara “Katrineholm”. 

Katrineholm skrivs 
med ett enkelt och 
lättläst typsnitt.



Katrineholms kommuns 
stadsvapen är en 
högtidssymbol. 

Den får endast användas vid 
ceremoniella tillfällen, 
exempelvis i samband med 
statsbesök. På flaggor och 
standarer. 

Stadsvapnet



Hur uttrycker vi visionen i ett typsnitt?



Rubriktypografi
Stilprov Playfair Display.
Ett starkt identitetsskapande 
typsnitt som uttrycker liv och 
lust. Typsnittet ritat för att 
användas digitalt och är 
gratis.

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu
VvWwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890!”#%&/()=



Bastypografi
Stilprov Open Sans. 
Ett enkel, lättläst och öppet 
bastypsnitt.
Typsnittet ritat för att 
användas digitalt och är 
gratis.

Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
Katrineholm

Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=



Färger

Klara, färgglada och 
lysande färger som
utstrålar liv, lust, glädje
och kreativitet. 



Namnstrategi



Översikt 
Märke Avatar

Färger Affisch

Typografi

Webbplats

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnO
oPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖ
ö1234567890!”#%&/()=

Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=



I samband med lanseringen av nya katrineholm.se framtidsäkrar vi den 
grafiska profilen och logotypen/märket enligt  de nya digitala kraven. 
Med målet att:

• Stärka vår synbarhet och konkurrenskraft gentemot andra
kommuner.

• Vi har samma typsnitt digitalt som i tryck!

• Förenkla logotypen för tydligare avsändare.

• Vi är ETT KATRINEHOLM. Ta bort förvaltningslogotyper och
särprofilering. Hitta ett sätt att lyfta fram verksamheter som är viktiga
för våra medborgare, samtidigt som vi hela tiden är KATRINEHOLM.

Vi framtidssäkrar



Före-efter
Exempel på hur förändringen ser ut i praktiken



Före
Märkets längd försvårar
applicering och gör att det 
riskerar bli litet och 
otydligt på ytor som inte
håller samma
proportioner.

Med samma bredd som
andra kommuners
märken blir Katrineholms 
litet och otydligt.



Efter
Med den nya
utformningen syns vi 
bättre i förhållande till 
andra.



Översikt före
Märke Avatar

Färger Affisch

Typografi

Webbplats



Översikt efter
Märke Avatar

Färger Affisch

Typografi

Webbplats

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnO
oPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖ
ö1234567890!”#%&/()=

Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=





Sponsring före och efter



Byggskyltar



Exempel på ny dokument med layout



Fler exempel på ny dokumentlayout



Folder offentlig konst



Folder anhörigstöd före-efter



Verksamhetsnamn skrivs i text istället för med egen logotyp



Ny gemensam webbplats gymnasieskolor



Gymnasievalet före



Gymnasievalet efter



Välkomstbrev förskola före-efter



Missiv 1 (4)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-18 KS/2018:542
Informationsavdelningen

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jessica Sjögren

Anvisning till remiss om ny grafisk profil

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.

Beskrivning av ny grafisk profil
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för 
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där 
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för 
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna 
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen 
moderniserades också. 

Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. (Se exempel i 
bifogad bilaga, förstudie grafisk profil). Det har också bidragit till att det uppstått olika 
avarter. Därför föreslås en helt ny grafisk profil som är anpassad till moderna arbetssätt 
och nutidens kommunikationskrav.

Framtidens tuffa ekonomiska utmaningar ställer också krav på att samla 
organisationens kommunikationsresurser för att mycket tydligare marknadsföra 
”Katrineholm”, inte enskilda förvaltningar eller verksamheter. Idag finns en bred flora 
av olika logotyper och varumärken. Det är inte ekonomiskt försvarbart i längden,
eftersom det kostar att bygga och underhålla varje varumärke.

En tydlig och tillgänglig kommunikation är avgörande för att kunna ge invånare, 
brukare och kunder en bra service. Där är en lättarbetad och enhetlig grafisk profil en 
viktig beståndsdel.

Den grafiska profilen gäller alla verksamheter i kommunen och är en anvisning för att:  
tydliggöra vad som är kommunal verksamhet.
underlätta kommunikationen och skapa förtroende.
fungera som bärare av kommunens vision och varumärke.

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

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se



Missiv 2 (4)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-18 KS/2018:542
Informationsavdelningen

lägga grunden för profilering/marknadsföring av kommunen.
slå fast hur den visuella identiteten för Katrineholms kommun ska se ut.
visa hur den kommunala logotypen ska användas

Innehåll ny grafisk profilen 

Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen och platsvarumärket Sveriges 
Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som högtidssymbol, en 
tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett bildspråk. 

Tydligare logotyp

Den nuvarande logotypen är föråldrad, med ett för stort ”K”, samt gammal och 
understruken text. Längden gör att vi syns dåligt i förhållande till andra vid till 
exempel sponsring och annonsering. Sköldens komplexitet gör också att den blir 
otydlig digitalt, på kläder och i små storlekar.

Istället föreslås en ny stiliserad, förenklad logotyp (märke) enligt bifogat underlag. En 
fullt fungerande logotyp ska kunna appliceras digitalt, mobilt och på vilket tryckt 
underlag som helst. Den ska också stärka Katrineholms synbarhet och konkurrenskraft 
gentemot andra.

Logotypen ska finnas i tre utföranden röd-svart, vit och svart.

Logotyp vid representation och högtid

Katrineholms kommuns heraldiska vapen i originalutförande och fullfärg ska användas 
av vid mer högtidliga, exklusiva och ceremoniella sammanhang. 

Typsnitt

Moderna google-typsnitt ger idag möjlighet att använda samma typsnitt digitalt som i 
tryck. De är dessutom gratis, därför ska samma typsnitt användas internt och externt, 
både digitalt och i tryck. Open Sans är bastypsnitt och används till brödtext och 
mellanrubriker. Playfair Display Bold används endast för huvudrubriker och till 
eventuell grafik.

Färgpalett

Färgpaletten har justerats främst utifrån tillgänglighet, för att det ska gå att använda 
färgerna även i rubriker. Den röda färgen som tidigare inte använts alls, förutom i 
logotypen, blir nu en färg i paletten. En färg får inte knytas till en viss verksamhet. 
Katrineholms kommun ska kommunicera färgglatt. 

Vågen

Vågen som funnits med sedan 2009 plockas bort helt. Den fungerar dåligt i digitala 
kanaler, små annonser och på skyltar.

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

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se
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Bildspråk

Bilder ska förmedla en känsla av liv och lust och lyfta fram alla de kvaliteter som finns 
i Katrineholm. Allt från människorna och mångfalden till naturen och den vackra 
staden. Alla bilder, med undantag för generella närbilder, ska vara tagna i 
Katrineholms kommun. Medborgarna ska känna sig representerade i kommunens 
bildmaterial. 

Namnstrategi och särprofilering

Verksamheter som ägs och drivs av Katrineholms kommun ska verka inom 
kommunens grafiska profil. Det vinner både kommunen och den specifika 
verksamheten på. Principen är ”ett Katrineholm”. Alla andra verksamhets och 
förvaltningslogotyper tas bort, liksom projektlogotyper. En gemensam namnstrategi 
används för att i text lyfta fram verksamheter som är viktiga för medborgarna,
samtidigt som vi hela tiden kommunicerar Katrineholm. De särprofileringar som 
hittills har varit tillåtna ska omprövas. Målet är att alla verksamheter ska samlas under 
ett varumärke - Katrineholm. Särprofilering beslutas av kommunikationschefen. 

Kommunala bolag

Kommunala bolag kan särprofilera sig. När nya bolag startas ska dock deras grafiska 
profil ta hänsyn till kommunens grafiska profil. Det gäller även om det blir aktuellt att 
arbeta om en redan befintlig bolagsprofil.   

Implementering

Den nya profilen införs successivt och kostnadseffektivt från och med den 1 april
2018. Implementering i organisationen kan ske under en treårsperiod. Allt nytt material 
ska dock följa den nya manualen. 

En grafisk manual, en praktisk handbok, för hur den grafiska profilen ska användas i 
verksamheterna ska arbetas fram tillsammans med förvaltningskommunikatörerna. I 
manualen ska även den tidigare skyltmanualen ingå. Den grafiska manualen beslutas 
av kommunikationschefen.

Nya mallar tas fram med syfte att effektivisera och förenkla grafiska produktioner.

Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation

Den nya grafisk profilen ska bidra till ett mer effektivt kommunikationsarbete. Genom 
en enhetlig profil och ett varumärke, Katrineholm, utnyttjar vi våra resurser på bästa 
sätt. Att underhålla en profil och ett varumärke är ekonomisk fördelaktigt. 

Med den nya grafiska profilen knyts kommunens alla verksamheter samman och vi blir 
tydligare och lättare att känna igen för våra målgrupper. Den ger också ökad 
tillgänglighet. 

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

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-18 KS/2018:542
Informationsavdelningen

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. 

För de nämnder som inte har ett sammanträde innan inlämningsdatum rekommenderas 
ordförandebeslut. 

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 2019-02-09.

Remissinstanser

Ärendet har remitterats till samtliga nämnder och förvaltningar inom kommunen, 
undantaget valnämnden, lönenämnden och Viadidaktnämnden.

Jessica Sjögren jessica.sjogren@katrineholm.se 0150-57770

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

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Datum Vår beteckning 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN ALLM.2019.4 

Vår handläggare 

Eva Frykman  Bygg- och miljönämnden 
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61  Katrineholms kommun 

21. Årsredovisning Bygg- och miljönämnden
2018 Förslag till beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att 
• Godkänna årsredovisning för 2018

Sammanfattning av ärendet  
I bifogad bilaga redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade 
årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2018.  Redovisat nettoresultat 
uppgår till +159 tkr. 

Beslutsunderlag: 
Årsredovisning 2018 Bygg- och miljönämnden 

Beslutsmottagare: 
Kommunstyrelsen 
________________ 

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

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00 

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

1.1 Sammantagen bedömning 

Bygg- och miljönämnden har två huvudsakliga inriktningar inom myndighetsutövningen; Plan- 

och bygglagstiftningen samt miljö- och hälsoskyddslagstiftningarna. Bägge syftar till långsiktigt 

hållbar utveckling. Bygg- och miljönämnden har under 2018 fullgjort sitt uppdrag enligt budget 

och verksamhetsplan till nytta för kommunmedborgare och verksamhetsutövare i Katrineholms 

kommun. 

Personalsituationen på byggsidan, som under 2017 och början av 2018 var ansträngd på grund 

av stor rörlighet, har stabiliserats och ny kompentens har anställts vilket har gjort att 

handläggningstiden för bygglov har gått ner. 

1.2 Volymutveckling 

1.2.1 Bygg- och miljönämnden 

Volymmått Utfall 2018 Utfall 2017 

Antal inkomna bygglovsansökningar 302 272 

Antal strandskyddsärenden 18 28 

Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder 156 125 

Antal ansökningar om förhandsbesked om bygglov 3 7 

Antal antagna detaljplaner 5 10 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 98 94 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 119 79 

Tillsynsuppdrag livsmedel 289 305 

Inkomna avloppsansökningar 142 131 

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt 2167 1633 

1.2.2 Kommentar till volymutvecklingen 

Antalet inkomna bygglov har ökat under 2018 särskilt under årets sista månader inkom fler 

ansökningar än 2017. 

Antalet antagna detaljplaner har minskat sedan 2017 vilket framförallt beror på att många 

detaljplaner antogs i december 2017. Samtidigt ser vi en ökad komplexitet när det kommer till 

framtagandet av detaljplanerna. Fler utredningar i samband med planprocessen, och svårigheter 

att få tag i kompetens på konsultsidan, har medfört längre handläggningstider för vissa 

detaljplaner. Förskjutningen mot att göra fler utredningar i detaljplaneskedet kan däremot 

innebära att den totala tiden från planuppdrag till färdig byggnation kortas då fler frågor redan är 

färdigutredda när planen antas. 

Den huvudsakliga orsaken till ökningen av det totala antalet miljö- och hälsoskyddsärenden 

beror på avloppsutskick/inventering i Stora Malm. 

1.3 Framåtblick 

Plan- och bygglagen ändras vilket innebär högre krav på fortsatt effektiv hantering av bygglov 

och anmälningar om ej bygglovpliktiga åtgärder. Från och med 1 januari 2019 reduceras 

bygglovs- och anmälningsavgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som 
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handläggningen överskrider 10 respektive 4 veckor. Det ställs samtidigt krav på att informera 

om detta vid bekräftelse om mottagen ansökan samt när ärendet är komplett. 

För Katrineholms del förväntas inte detta få så stor påverkan då det är en väldigt liten andel som 

överskider tidsgränserna men det kommer att ställas ökade krav på informationen som går ut till 

de som söker bygglov och gör anmälningar om ej bygglovpliktiga åtgärder. 

Anpassningen till GDPR har tagit och förväntas ta en hel del resurser i anspråk under 2019. 

Arbetet med inventeringen av enkelt avhjälpa hinder kommer fortsatt att ta mycket tid i anspråk 

då nästa steg är att inventera resterade delar av kommunen. 

Taxor är ett ständigt utvecklingsområde för att öka transparens och begriplighet samtidigt som 

de ska upplevas som rättvisa och vara enkla att administrera. 2019 står miljöbalkstaxan på tur 

och 2020 är det taxan för livsmedelskontrollen som ska förändras enligt kommande förordning. 

Beslutet om en ny tobakslag innebär bland annat att tillståndsplikt för försäljning införs från 

första juli 2019 och att ytterligare platser såsom perronger, uteserveringar och lekplatser 

omfattas av rökförbud. Förutom nya arbetsuppgifter innebär det också att nämndens reglemente 

och taxan på området behöver ses över. 
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2 Målredovisning 

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

Ytterligare förbättrat företagsklimat 
KS, BMN, VON, KIAB 

Förbättrad kommunikation med företag och kortare 
handläggningatider 

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Väsentliga händelser 

Byggnation har påbörjats i många av de områden som planlagts under 2017 och 2018. 

Vid Djulö Backar har ett nytt bostadskvarter börjat byggas och flerbostadshusen är redan 

inflyttade samtidigt som villabyggnationen påbörjats. Gångstråket utmed åkerkanten har 

förstärkts vilket gjort att fler invånare kan utnyttja området för rekreation och motion. 

I kvarteret Havsörnen har byggnation påbörjats för 58 bostäder med blandade upplåtelseformer 

och hustyper vilket skapar möjlighet för ökad rörlighet på bostadsmarkanden. 

Dufvegården, med 96 bostäder för äldre, har börjat byggas i anslutning till Strandgården. 

Samtidigt pågår planarbete för att planlägga för fler bostäder och förskola i området. 

Katrineholms kommun har under de senaste åren byggt upp en planreserv som möjliggör 

effektivt bostadsbyggande. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

Ökat bostadsbyggande 
KS, BMN, VON, KFAB 

Under 2018 har 7 detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör 
byggnation av cirka 230 nya bostäder och 96 nya platser på 
särskilt boende för äldre. Under samma period har arbete 
startats för 9 nya planuppdrag som sammantaget kommer 
möjliggöra byggnation av 100 nya bostäder. 

Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka 
KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB 

Frågan beaktas i lovgivning. 

2.3 Omsorg och trygghet 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
VSR 

Häckar har inventerats och till viss del åtgärdats av 
fastighetsägarna viket får en positiv inverkan på tryggheten 
och säkerheten för gående, cyklister och bilister 
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2.4 Hållbar miljö 

Väsentliga händelser 

Bygg- och miljönämnden är beredningsorgan i de miljöstrategiska frågor som hanteras av 

kommunstyrelsen. Väsentliga händelser inom det miljöstrategiska området redovisas såväl här 

som i kommunstyrelsens delårsrapport 2018. 

Rena sjöar och vattendrag – Katrineholms kommun driver ett av ca 20 delprojekt inom LIFE 

IP Rich Waters som samordnas av Länsstyrelsen i Västmanland. Projektet går ut på att 

undersöka förutsättningarna för att kunna återföra bottensediment med hög fosforhalt till 

jordbruksmark och därigenom minska övergödningseffekterna och reducera behovet av 

importerad fosfor. Projektet startade 2017 och förväntas pågå till 2023. Tillståndsansökan för 

vattenverksamheten är inlämnad till Mark -och miljödomstolen. Ett omtag i upphandlingen av 

entreprenaden har gjorts, muddring förväntas kunna påbörjas 2019. Katrineholms kommun har 

fått mycket uppmärksamhet kring projektet bland annat på Havs- och vattenforum i Göteborg i 

maj 2018 och under Almedalsveckan i Visby. 

Avloppsinventeringsprojektet har 2018 gått in i Stora Malms socken vilket berör mellan 300 och 

400 fastighetsägare. Tidigare aviserade förslag om förändringar i lagstiftningen har inte 

implementerats. Ett nytt förslag för att höja åtgärdstakten för små avlopp har av utredaren 

presenterats innan sommaren. Förslaget innebär bland annat att fastighetsägare är skyldiga att 

vart sjunde år lämna in en avloppsdeklaration till kommunen. Deklarationen ska upprättas av ett 

ackrediterat kontrollorgan som ska besikta anläggning och bedöma funktionen. Tanken är att 

systemet ska leda till fler egna initiativ från fastighetsägarna att åtgärda bristfälliga avlopp, men 

kommer också leda till förändrat arbetssätt hos kommunerna. Beslut om dessa förändringar har 

inte fattats vilket innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter med inventeringsarbetet 

på samma sätt som tidigare. 2019 påbörjas inventeringar i Floda. 

I samverkan med Flen och Vingåkers kommuner samt Sörmland Vatten har under året utretts 

lämpliga metoder för att återföra näring från små avlopp till jordbruksmark. Projektet genomförs 

med LOVA-bidrag och återrapporteras till länsstyrelsen i januari 2019. Under året har 

studiebesök gjorts dels i Västerhaninge för att se på en ureahygieniseringsanläggning och dels i 

Eskilstuna för att se en anläggning för våtkompostering av avloppsfraktion. Nästa steg är att 

beslut tas om hur kommunen ska gå vidare och implementering av ny modell. 

Implementeringen av kommunens dagvattenplan pågår. Under hösten 2018 har det bland annat 

genomförts en ansvarsutredning för att klarlägga och föreslå ansvarfördelning mellan 

kommunens förvaltningar och Sörmland Vatten. LONA-bidrag är beviljat för en förstudie hur en 

del av det dagvatten som idag belastar Lasstorpsdiket och därefter Näsnaren kan ledas om till en 

våtmark söderut. Olika lokaliseringar av våtmarken kommer att utredas. LONA-bidrag har 

också sökts för utredning av dagvattenhanteringen i anslutning till Mejeridiket. Ansökan är 

gjord tillsammans med SKF, Finja betong och Tekniska verken. 

I tillsynen ägnas särskild uppmärksamhet åt gödselhanteringen vid hästgårdar i vattennära lägen. 

Tillsynen av hästgårdar är en prioriterad åtgärd i vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 

Tillsynskampanjen pågår till år 2021. Under våren och sommaren har inventering för att 

identifiera hästgårdar i Sköldinge, Lerbo och Floda gjorts med hjälp av praktikant. Därefter har 

utskick gjorts till hästgårdarna i de aktuella områdena med information om vilken miljöhänsyn 

man som hästägare behöver ta samt vad som kommer att kontrolleras vid kommande tillsyn. 

I april hölls ett möte för de lantbruksföretag som omfattas av den nya 

industriutsläppsförordningen (stora gris- och fjäderfäanläggningar) och vad lagstiftningen 

kommer att innebära för dem, därefter har individuella informationsträffar hållits med respektive 
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företag. 

Biologisk mångfald - Naturutställningen i Tornstugan är under uppbyggnad och väntas kunna 

invigas i slutet av våren. Skolorna kommer att få ökade möjligheter och tillgång till naturskola i 

och med satsningen. En insektsinventering har genomförts i ekhagarna vid Gersnäs och den 

kommer att kunna ligga till grund för framtida skötselplaner. En söndag i augusti bjöds 

allmänheten in till en guidad vandring för att titta närmare på inventeringen. Vandringen 

lockade ett 60-tal personer, både barn och vuxna. 

God bebyggd miljö - Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning pågår och 

väntas kunna bli antagen under 2019 som en del i avfallsplanearbetet. 

Utmaningen med nedskräpning vid återvinningsstationerna fortgår. Det finns ett behov av att 

etablera flera återvinningsstationer i kommunen. Regeringen har under våren föreslagit att 

dagens system med återvinningsstationer ska ersättas med fastighetsnära insamling vid alla 

bostadsfastigheter. Kostnaden för insamlingen ska även fortsättningsvis finansieras av 

förpackningsproducenterna. Systemet föreslås införas successivt och omfatta 60% av bostäderna 

2021 och vara fullt utbyggt 2025. Det kommer att medföra att större ytor behöver avsättas för 

avfallshantering i anslutning till bostäder, frågan behöver uppmärksammas i plan- och 

byggsammanhang. Regeringen föreslår att förpackningar också ska samlas in särskilt i 

utemiljöer där många människor vistas, exempelvis gator, parker, torg och badplatser. 

I och med antagandet av Katrineholms kommuns kemikalieplan så har en inventering av 

kemikalieanvändningen i kommunens verksamheter påbörjats och även arbetet med att ta fram 

riktlinjer för inköp. Till hjälp har ett kemikalieregister köpts in som används av samtliga 

förvaltningar. 

En grönplan för Katrineholms stad har antagits av kommunfullmäktige. Planen fungerar som ett 

tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 - del staden och visar hur Katrineholms gröna offentliga 

miljöer såsom parker, natur, platser och naturmiljöer kan utvecklas. 

I början av året gjordes ett utskick till samtliga bostadsrättsföreningar och andra 

fastighetsförvaltare i kommunen, totalt 113 stycken, med uppmaning att mäta radon i sina 

fastigheter. Senast 31 maj 2019 önskas redovisning av mätningar och eventuella åtgärder för att 

säkerställa att bostäderna inte har radonhalter överskridande 200Bq/m3 luft. 

Den 1 september 2017 infördes 18-årsgräns för solning i kosmetiska solarier. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat kontroll av hur lagstiftningen efterlevs. 

Minskad klimatpåverkan - Miljöavdelningen medverkar i ett nationellt projekt gällande 

energitillsyn på små och medelstora företag. Projektet pågår fram till sommaren 2019 och syftar 

till att företagen ska effektivisera sin energianvändning. Hittills har tre företag som omfattas av 

kriterierna för att kunna ingå i projektet fått energitillsyn (och rådgivning) i samband med annan 

miljötillsyn. Därutöver har energiinformation och material överlämnats till ytterligare ett antal 

företag vid miljötillsyn. 

Energimyndigheten har beviljat bidrag för energi- och klimatrådgivningen för 2018-2020. 

Arbetet sker i samarbete med Flens och Vingåkers kommuner som även deltar i projektet 

Coacher för energi och klimat som också det fortsätter 2019. Under 2018 har ett 10-tal företag 

coachats i att sänka sin energianvändning och arbetet fortsätter. Företagsträffar har anordnats 

med olika teman, exempelvis blev träffen gällande solceller i egen el-parken mycket lyckad 

liksom träffen med inhyrd föreläsare om energieffektivisering. Telefonsamtal till företagare i de 

olika kommunerna har visat sig vara mest tidseffektivt för att få företag att gå med i projektet. 

En riktlinje för solceller och solfångare har beslutats med syfte att förtydliga och förenkla för de 

som vill installera solenergi. 
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Livsmedelskontroll - Under årets första månader genomfördes ett kontrollprojekt i 

livsmedelsverkets regi riktat mot restauranger som säljer spritdrycker. Projektet genomfördes i 

samverkan med alkoholhandläggare. Livsmedelskontrollen syftade till att kontrollera hantering, 

märkning och spårbarhet av spritdrycker. 15 anläggningar kontrollerades, i 2 fall lades 

saluförbud och i ett fall ledde kontrollen till ett föreläggande. 

Den första mars infördes ett nytt digitalt system för snabba varningar gällande icke säkra 

livsmedel, iRASFF. Sedan dess har 15 meddelanden kommit som berört en eller flera 

anläggningar i Katrineholms kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en skyldighet att 

snabbt säkerställa att berörda livsmedel har tagits bort från marknaden. 

En riktad tillsynskampanj gjordes under den internationella matmarknaden i centrala 

Katrineholm i maj. 11 företag kontrollerades, inga avvikelser noterades. 

Under året har 13 anmälningar om misstänkta matförgiftningar inkommit till 

samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket är ett något högre antal än förra året. Endast i ett fall har 

matförgiftning kunnat verifieras. 

 

 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka 
KS, BMN, STN 

 

På grund av den varma sommaren med mycket låga 
vattenstånd kunde delar av provtagningen inte genomföras. 
18 av 26 sjöar är provtagna. Bedömning av målet kan därför 
inte göras. 

2.5 Ekonomi och organisation 

Väsentliga händelser 

En reviderad taxa för plan- och byggverksamheten har antagits och trätt ikraft 1 augusti 2018. 

Riktlinjerna för bygglovbefriade åtgärder utanför planlagda områden har reviderats för att 

anpassas till gällande lagstiftning. 

 

 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 
Resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Bygg- och miljönämnden håller budget. 

 
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Bygg- och miljönämnden har ingen driftbudget. 

 
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad 
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 

 

Bygg- och miljönämnden har inga lokaler. 

 
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska 
förbättras 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Byggavdelningens telefontid för byggjourtelefonen har 
permanentats. 

 
Tydlig och effektiv kommunikation 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Bekräftelse på mottaget ärende skickas i alla inkomna 
ärenden. 

 
Minskad sjukfrånvaro 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Bygg- och miljönämnden har ingen personal. 
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3 Ekonomisk redovisning 

3.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall per 31/12 2018 Budget per 31/12 2018 Avvikelse 

 -362 -521 159 

    

    

    

    

    

Totalt -362 -521 159 

Kommentar till driftredovisning 
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4 Särskilda uppdrag 

4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 

Uppdrag Kommentar 

 Ökad säkerhet och trygghet 
 

2018-08-29 
 

Häckar har inventerats och till viss del åtgärdats av fastighetsägarna viket får 
en positiv inverkan på tryggheten och säkerheten för gående, cyklister och 
bilister. 

 Verksamhetsutveckling genom 
digitalisering och e-tjänster 

 

2018-08-29 
 

Vi har definierat följande områden som vi ska digitalisera: 
- Gällande digitalisering och utveckling av bygglovshantering så utreds det 
nu vilka olika alterntiv som skulle passa Samhällbyggnadsförvaltningen. 
Koppling till Castor utreds. 
-Utredning av kartdatabasen pågår, syftet är att få ut kartan och plankartor 
på webben. 

 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 
procent sjukfrånvaro 

 

2018-08-29 
 

Bygg- och miljönämnden har igen personal. 
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5 Bilaga: Uppföljning av indikatorer 

5.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Ytterligare 
förbättrat 
företagsklimat 
KS, BMN, 
VON, KIAB 

Företagarnas 
sammanfattan
de omdöme 
om 
kommunens 
service 

NKI 69   2018-09-06 
 

Resultatet avser 2017 

Svenskt 
Näringslivs 
ranking av 
kommunerna 

rank 88   2019-01-28 
 

Utfallet avser Svenskt Näringslivs ranking av 
lokalt företagsklimat 2018. 

Kundnöjdhet 
avseende 
kommunens 
service och 
bemötande vid 
bygg-, trafik- 
och 
miljöärenden 

5,4   2018-09-06 
 

Resultatet avser januari till juni 2018. 
Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6. 

Då underlag för andra halvåret är så litet 
kommer ingen uppföljning att ske. 

Under 2019 är enkäten digital och vi hoppas att 
vi får in ett bättre underlag med anledning av 
det. 

Kundnöjdhet 
avseende 
lokaler som 
KIAB 
tillhandahåller 

NKI 81   2018-01-28 
 

Utfallet avser NKI enligt mätning 2016. 

Antal lokala 
livsmedelslever
antörer via 
kommunens 
interna 
omlastningsce
ntral 

8   2019-01-28 
 

Utfall per december 2018. 

5.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Ökat 
bostadsbyggan
de 
KS, BMN, 
VON, KFAB 

Antal 
färdigställda 
lägenheter i 
nybyggda 
småhus 

2   2019-01-09 
 

Avser perioden kvartal 1 till och med kvartal 3 
år 2018 

Antal 
färdigställda 
lägenheter i 
nybyggda 
flerbostadshus 

74   2019-01-09 
 

Avser perioden kvartal 1 till och med kvartal 3 
år 2018 

Kommunens 
försäljning av 
tomter för 
småhus och 
flerbostadshus 

20 st    

Handläggnings
tid för bygglov 

29 dagar   2019-01-15 
 

Under andra halvåret 2018 har 111 bygglov 
beviljats. Alla ärenden har kortare 
handläggningstid än 10 veckor. Den 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

genomsnittliga handläggningstiden är 12 dagar 
för enkla ärenden och 29 dagar för normala 
ärenden. 

Till- och 
frångänglighet
en i 
kommunala 
lokaler ska öka 
KS, BIN, BMN, 
STN, VIAN, 
VON, KFAB 

Redovisning av 
tillgänglighetsf
örbättrande 
åtgärder i 
kommunala 
lokaler 

    

5.3 Omsorg och trygghet 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Ökad trygghet 
och säkerhet 
för 
kommunens 
invånare 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, 
VSR 

Invånarnas 
bedömning av 
tryggheten i 
kommunen 

60% 47% 76%  

Andel av till 
kommunen 
inkommande 
uppdrag 
avseende 
klottersanering 
som slutförs 
inom 24 
timmar 

75%    

Antal anmälda 
våldsbrott i 
kommunen 
(per 100 000 
invånare) 

1 523    

Antal personer 
som skadas 
eller 
omkommer i 
olyckor som 
föranleder 
räddningsinsat
s 

49    

Andel olyckor 
där 
räddningstjänst
ens första 
enhet kommer 
fram inom 
målsatt tid 

98%    

Antal personer 
som utbildats 
av 
räddningstjänst
en kring 
olycksförebygg
ande och 
olycksavhjälpa
nde åtgärder 

6 458    

Andel av de 
olyckor som 
föranlett 
räddningsinsat
s där en första 
skadebegränsa
nde åtgärd 

40%    
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

gjorts av 
enskild 

5.4 Hållbar miljö 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Andelen sjöar 
med god 
ekologisk 
status ska öka 
KS, BMN, STN 

Andel sjöar 
med god 
ekologisk 
status 

16%   2019-01-17 
 

Utfallet avser provtagningen 2015, ingen 
provtagning har genomförts under 2016 och 
2017. På grund av den varma sommaren med 
mycket låga vattenstånd kunde delar av 
provtagningen inte genomföras. 18 av 26 sjöar 
är provtagna. Bedömning av målet kan därför 
inte göras. 

5.5 Ekonomi och organisation 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäktern
a 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter 
och utjämning 

0,2%   2017-09-14 
 

Utfallet avser kommunen som helhet 2016. 

Nettodriftskost
naderna ska 
inte öka 
snabbare än 
skatteintäktern
a 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Nettodriftskost
naderna ska 
inte öka 
snabbare än 
skatteintäkter 
och utjämning, 
måluppfyllelse 

Nej   2017-09-14 
 

Utfallet avser kommunen som helhet 2016. 

Kommunens 
lokalresurser 
ska utvecklas 
för ökad 
funktionalitet, 
kostnadseffekti
vitet och 
kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB 

Kundnöjdhet 
avseende 
KFAB:s 
verksamhetslo
kaler 

NKI 65   2019-01-28 
 

Utfallet avser NKI enligt mätning 2018. 

Kommunens 
tillgänglighet 
per telefon och 
e-post ska 
förbättras 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Andel invånare 
som får svar 
på en enkel e-
postfråga inom 
två 
arbetsdagar 

93%   2019-01-28 
 

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 86%. I 
Katrineholm var andelen som fick svar inom en 
arbetsdag 87%, medelvärde KKiK 80%. 

Andel invånare 
som får ett 
direkt svar på 
en enkel fråga 
när de tar 
kontakt med 

59%   2019-01-28 
 

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 53%. 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

kommunen via 
telefon 

Gott 
bemötande via 
telefon, andel 
av maxpoäng 

92% 2019-01-28 

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 85%. 

Tydlig och 
effektiv 
kommunikation 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Andel av 
maxpoäng i 
SKL:s 
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett 
invånarperspek
tiv 

81% 2018-01-28 

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i 
undersökningen. Medelvärde alla deltagande 
kommuner 79%. 

Andel av 
maxpoäng i 
SKL:s 
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett 
företagarpersp
ektiv 

79% 2018-01-28 

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i 
undersökningen. Medelvärde alla deltagande 
kommuner 82%. 

Minskad 
sjukfrånvaro 
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 
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