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BMN §49

Yttrande i Mål P 9058-20 gällande bygglov för
nybyggnad av stall för kycklinguppfödning, fastigheten
Granhed 3:33, Katrineholms kommun
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta yttrandet som sitt eget och ger förvaltningen i
uppdrag att översända det till Mark- och miljödomstolen.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Bertil Carlsson (C),
Christer Johasson (M)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Protokoll 2020-08-12 - BMN §58
Beslut, överklagande
Underrättelse 2021-03-15 P 9058-20 från Mark- och miljödomstolen

Beslutsmottagare

Mark- och miljödomstolen
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §SO

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
radhus, inom fastigheten Fiskaren 1
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Bevilja bygglov.
2. Bevilja startbesked för att påbörja åtgärden. Tekniskt samråd och kontrollansvarig
krävs inte i detta ärende. Byggherren är ansvarig.
Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att:
- Kontrollplan datumstämplad 2021-03-08 fastställs
- Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för
slutbesked är ifylld och undertecknad kontrollplan.
3.

För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 8 379 kronor, enligt
kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och
bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M)

Motivering
Den enskildes rätt att få använda sin tomtmark bedöms i detta fall väga tyngre än kommunens
intresse av att i framtiden kunna exploatera planlagd naturmark med trädridå, direkt invid fastighetsgräns norr om bebyggelsen på XXXXX. Förvaltningen anser sammantaget att
awikelserna på fastigheten, totalt sett fortfarande kan bedömas som en liten awikelse, enligt 9
kap. 31b § PBL.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer också att förslaget är väl anpassat till
stadsbilden samt att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget
anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för sitt ändamål.
Det anses ha en god form-, färg- och materialverkan och är tillgängligt och användbart för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan
bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 och 31b och 10 kap. 23 §§ PBL och
bygglov och startbesked kan därmed ges.
Ordförandens signatur
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Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-08, gäller tillbygg
nad av ett radhus med adressen XXXXX. Tillbyggnaden, som görs på byggnadens
fasad mot norr kommer ha en bruttoarea om 18,0 m2 • Tillbyggnadens fasader utföres med
väggar av stående locklistpanel och glaspartier i träram samt med tak av kanalplast. Utöver
taktäckningsmaterialet blir tillbyggnadens material- och kulörval lik befintlig byggnads.
För området gäller detaljplan XXXXX, som vann laga kraft: 1988-11-17.
Åtgärden awiker från detaljplanen då tillbyggnaden överskrider planens bestämmelse om
högsta tillåtna bruttoarea och då den helt placeras på mark som enligt planen inte får
bebyggas. Berörda grannar har hörts och följande erinran mot förslaget har inkommit:
Kommunens mark- och exploateringsavdelning vill att tillbyggnaden byggs minst 2,5
meter från fastighetsgränsen. Skälet som anges är att avståndet ska förhindra risk för
skador på byggnaden och underlätta för framtida åtgärder på kommunens mark.
Fastighetens byggrätt, som omfattar 16 radhuslägenheter och tillhörande komplement
byggnader kommer, inräknat tidigare godkända awikelser, sammanlagt överskridas
med uppskattningsvis 143 m2 ( 7 %).
Vad gäller sakägares synpunkt om krav på minsta avstånd till fastighetsgräns, så finns det redan
3 stycken beviljade awikelser som alla understiger 2,5 meter till denna tomtgräns. Det gäller
tillbyggnader på XXXXX I ursprungligt lov för radhusbebyggelsen godkändes också placering av
4 stycken större garage-/förrådsbyggnader invid denna fastighetsgräns, på fastigheterna XXXXX
och XXXXX.
Västra sörmlands räddningstjänst har yttrat sig om åtgärden och påminner om att skydd mot
brandspridning: mellan byggnader, från intilliggande tak och via fönster i yttervägg, enligt 5:61,
5:536 och 5:553 i boverkets byggregler (BFS 2011:6 med ändringar).

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning, för mer information.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
samhällsbyggnadsförvaltningen har gett ett slutbesked.
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor
efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse)
under förutsättning att beslutet inte överklagas.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Yttrande från MEX med anmärkning
Yttrande från VSR
Förslag till kontrollplan, rev.
Fasadritning, rev.
Situationsplan, rev.
Plan- och fasadritning, rev.
Teknisk beskrivning, rev.
Ansökan, rev.

Beslutsmottagare

XXXXX
XXXXX
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §52

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av
enbostadshus inom fastigheten XXXXX,
Katrineholms kommun
Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
2. Ta ut en avgift på 5586 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt
miljöbalken. Faktura skickas separat.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M)

Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ plan- och bygglagen PBL
gällande markens lämplighet och 8 kap. 9 § PBL gällande tomtens ordnande. Den aktuella
åtgärden följer intentionerna i översiktsplanen. Bygg- och miljönämnden föreslås därför
att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL, meddela att bygglov för den föreslagna
nybyggnationen kan förväntas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9
kap. 31 § PBL.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea
på ca 75 kvm. På delar av fastigheten råder strandskydd och planerad bebyggelse samt
privatisering ska ge utanför detta område. Befintlig väg finns ända fram till fastigheten
samt befintlig bebyggelse inom 50-200 meter från fastigheten.
Förhandsbesked har sedan tidigare beviljats av Katrineholms kommun.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Inom det aktuella området förekommer inga kända fornlämningar.
Vatten och avlopp avses enligt ansökan lösas med egen anläggning.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att lämna synpunkter enligt 9 kap. 25 § PBL, men
inga erinringar har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att
beslutet om förhandsbeskedet vann lagakraft enligt 9 kap. 39 § PBL.
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL.
Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Utformning och placering av byggnaderna ska prövas och godkännas i
bygglovsprövningen. Byggnaderna ska, enligt 2 kap. 6 § PBL, placeras och utformas på ett
lämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för
byggnaden som sådan och som ger god helhetsverkan.
Om fornlämningsfynd påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart avbrytas och
anmälan om fyndet ske till länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan - komplettering
Yttrande från miljöavdelningen
översiktbild
Beslutsmottagare
XXXXX
Akten

Ordförandens signatur
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BMN §53

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2022-03-31 släppa ut spillvatten från
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på
fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten
XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M)

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt tillstånd från 1989 av en
slamavskiljare med efterföljande infiltration.
Slamavskiljaren uppvisar tecken på att den varit överfull, och infiltrationen är helt dämd.
Varken in- eller utlopp i fördelningsbrunn var synliga då vattennivån var hög, och i det
enda luftningsröret fanns stående vatten.
Avloppsanordningen saknar tillstånd enligt miljöbalken, och når inte upp till de krav som
idag ställs på rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller
återföring av näringsämnen i någon större grad.
Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området
känsligt för belastning av fosfor. Fastigheten ligger dock ej nära ytvatten. Avståndet
mellan fastigheten och vattendrag/dike som mynnar i sjön Aspen är ca 200 meter. Enligt
Vatteninformationssystem Sverige har Aspen god ekologisk status med avseende på
näringsämnen.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd enligt miljöbalken, och når inte upp
till de krav som idag ställs på rening av hushållsspillvatten. Fastighetsägaren har erbjudits
möjlighet att yttra sig över beslutet i samband med kommuniceringen. Inkomna
synpunkter bifogas i sin helhet.
Bygg- och miljönämnden bemöter de inkomna synpunkterna enligt följande:
Det framgår inte av synpunkterna att fastighetsägaren motsätter sig beslutet, utan
endast att fastighetsägaren ska återkomma i ärendet när vaccination skett. Mer tid har
vid ett flertal tillfällen erbjudits fastighetsägaren. Enligt bygg- och miljönämnden är det
inte rimligt att vänta på eventuellt kommande visningar av avloppsanordningar innan
avloppsfrågan kan lösas. Det borde även gå att lösa frågan om entreprenörer som tittar
på den befintliga avloppsanordningen utan att riskera smitta. Tiden för när förbudet
träder i kraft är 2022-03-31. Innan dess borde det vara rimligt att hinna ta in offerter, göra
lite efterforskningar, skicka in en ansökan samt inrätta en ny avloppsanordning. Särskilt
om man räknar in tiden som redan gått från den 2019-03-01, när fastighetsägaren först
meddelar att en ansökan ska skickas in.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
inkommande skrivelse

Beslutsmottagare

Lantmäteriet
XXXXX
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §54

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2021-09-30 släppa ut spillvatten från
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på
fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten
XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M)

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består endast av en slamavskiljare.
Vid inspektionstillfället var slamavskiljaren fylld med slam upp över skiljeväggarna, och
något t-rör var inte synligt. Något efterföljande reningssteg noterades ej.
Avloppsanordningen saknar tillstånd och når inte upp till de krav som idag ställs på
rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av
näringsämnen i någon större grad.
Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite
känsligt för belastning av fosfor. Fastigheten ligger dock ca 80 meter från ytvatten, som
mynnar i sjön Floden och senare Kyrksjön. Enligt Vatteninformationssystem Sverige har
Floden otillfredsställande status med avseende på näringsämnen. För Kyrksjön gäller
måttlig ekologisk status med avseende på näringsämnen. För båda sjöarna anses
enskilda avlopp ha betydande påverkan.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som
riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller
förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd och når inte upp till de krav som idag
ställs på rening av hushållsspillvatten. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att yttra
sig över beslutet i samband med kommuniceringen. De inkomna synpunkterna rör inte
beslutet i sig, men informerar om att det mejl som fastighetsägaren skickade till
samhällsbyggnadsförvaltningen ej besvarats, och att en ansökan kommer skickas in
omgående.
En ansökan har nu inkommit, men eftersom hög skyddsnivå bedöms råda på platsen och
avloppsanordningen saknar efterföljande rening, bedömer bygg- och miljönämnden att
det ändå är rimligt med ett förbud. Ansökan är redan inskickad, och det finns tid att
åtgärda avloppet innan tiden för förbudet inträder.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsmottagare
Lantmäteriet
XXXXX
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §55

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2021-09-30 släppa ut spillvatten från
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på
fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten
XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M)

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt tillsynsrapport endast av en
slamavskiljare.
Avloppsanordningen saknar tillstånd och når inte upp till de krav som idag ställs på
rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av
näringsämnen i någon större grad.
Vid tillsynsbesök noteras vad som verkar vara ett direktutsläpp från slamavskiljaren.
Rinnande svart slam noterades intill trädäck och poolområde. Detta är en allvarlig
hälsorisk för människor och djur. Fastighetsägaren informerades i inspektionsrapporten
att detta behöver åtgärdas skyndsamt.
Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite
känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen ligger ca 70 meter från vattendrag
(blåmarkerat på karta). Fastigheten ligger inom delavrinningsområdet för sjön Kolsnaren,
som enligt Vatteninformationssystem Sverige har måttlig ekologisk status med avseende
på näringsämnen. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.
Ordförandens signatur
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fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller
förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd och når inte upp till de krav som idag
ställs på rening av hushållsspillvatten. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att lämna
synpunkter över beslutet i samband med kommuniceringen. Inga uppgifter eller
synpunkter har inkommit i ärendet.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare

XXXXX
Lantmäteriet
Akten
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BMN §56

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten,
XXXXX

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2021-09-30 släppa ut spillvatten från
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på
fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten
XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M)

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består endast av en slamavskiljare i betong.
Tydliga tecken på korrosion förekommer.
Avloppsanordningen saknar tillstånd och når inte upp till de krav som idag ställs på
rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av
näringsämnen i någon större grad.
Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området väldigt
lite känsligt för belastning av fosfor. Fastigheten ligger ca 130-160 meter från vattendrag.
Vattendrag finns både söderut och österut. Söderut finns Milängsån, som enligt
Vatteninformationssystem Sverige har måttlig ekologisk status med avseende på
näringsämnen. Milängsån mynnar i sjön Lören, och därefter i Gålsjön.
Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på
miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-07
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Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på rening
utav hushållsspillvatten. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att komma med
synpunkter på beslutet i samband med kommuniceringen. Inga uppgifter eller
synpunkter har inkommit i ärendet.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare

Lantmäteriet
XXXXX
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Sida
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Upplysningar
Bygg- och miljönämndens protokoll skall skickas till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Remissvar
Beslutsmottagare
XXXXX
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

