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INFORMATION
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår handläggare

Er beteckning

Malin Lundhe

1. Information
·

Redovisning av handläggningstid för bygglov

·

Information om kemikalieprojekt och provtagning av varor

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm
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Telefon: 0150-57700
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Org.nummer: 212000-0340
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår handläggare

Er beteckning

Malin Lundhe

2. Redovisning av delegationsbeslut
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2019-05-08 - 2019-06-11 med stöd av
gällande delegation.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut 2019-05-08 - 2019-06-11

Beslutsmottagare
Akten

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planering och byggande
Vår handläggare

Sara Eresund

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,
daterad 2019-06-26.

Motivering
För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen
föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där
röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att
planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till
varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.
Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som
antogs den 19 augusti 2015.
Tidplaner för pågående arbete med översiktsplanering, program och gestalningsprogram finns också med i dokumentet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för pågående planer
Pågående planer daterad 2019-06-26

Beslutsmottagare
Akten

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se

Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljönämnden 2019-06-26

Foto: Hanna Maxstad

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

●

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

●

Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram

●

Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner

●

Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

●

Planhandläggare

●

Kartor
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Pågående detaljplaner

Processteg genomfört

Detaljplaner med prio 1

Processteg som ej ingår i detaljplanen

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

Ärende
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för

Upp‐
drag

PLAN
2015.10

K

JF
Konsult

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

23 sep
2015

PLAN
2016.13

K

DL

Duvestrand
Nya flerbostadshus/tomter
140 nya bostäder

PLAN
2017.3

E

SE
Konsult

PLAN
2017.5

E

PLAN
2017.6

E

PLAN
2018.7

K

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga
kraft

Avvikelserapport/ information

2017
4

2018
2

2019
3

2019
3

2 nov
2016

2019
3

2020
1

2020
3

2020
3

Abborren
Nytt flerbostadshus
100 nya lägenheter

12 april
2017

2018
1

2018
2

2019
3

2019
3

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

MJ

Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya
bostäder

14 juni
2017

2019
3

2019
4

2020
1

2020
1

Dagvattenfrågan måste utredas
vidare. Markundersökning har tagits
fram.

JF
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar
inom fastigheten

14 juni
2017

2017
4

2019
4

2020
1

2020
2

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

JF

Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2019
4

2020
1

2020
2

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

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

!

!
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Detaljplaner med prio 1 fortsättning
Ärende
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för

Upp‐
drag

PLAN
2016.9

K

EL

Järven
Ny högstadieskola

15 juni
2016

PLAN
2016.14

K

EL

Gersnäs 3:8, skola på norr
Ny grundskola

PLAN
2018.2

K

MJ

PLAN
2018.3

E

PLAN
2018.4

Sam‐
råd

Gransk‐
ning

Antaga‐
nde

Laga
kraft

Avvikelserapport/ information

2018
2

2019
2

2019
3

2019
3

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

2 nov
2016

2019
3

2019
4

2020
1

2020
1

Inväntat underlag från KFAB
Dagvattenfrågan måste utredas
vidare. Ny placering därav omtag.

Lövåsen – Uppsala,
drivmedelsförsäljning,
biluppställning mm

7 feb
2018

2019
4

2020
2

2020
3

2020
4

Omfattande utredningar kommer
behövas.

DL

Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

2019
3

2019
4

2020
1

2020
1

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

K

MJ

Strängstorp
30 nya tomter

16 maj
2018

2019
3

2020
1

2020
2

2020
3

Geoteknik har tagits fram och
arkeologisk utredning göras.

PLAN
2018.5

K

DL

Bäverstigen, Sjöholm 2:31
Nya kedjehus

12 juni
2018

2018
3

2019
2

2019
3

2019
3

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

PLAN
2015.5

E

EL
Konsult

Vitsippan
Flerbostadshus
50 lgh

23 sep
2015

2018
2

2018
4

2019
2

2019
3

Ska kompletteras med utförligare
solstudie.

!
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Detaljplaner med prio 1 fortsättning
Ärende
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för

Upp‐
drag

PLAN
2018.9

K

MJ

Backa förskola
Utbyggnad förskola

7 nov
2018

PLAN
2018.10

K

MJ

Förskola vattentornet
Nybyggnad förskola

PLAN
2018.12

K

DL

PLAN
2018.11

E

PLAN
2019.3

K

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga
kraft

Avvikelserapport/ information

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB

7 nov
2018

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB

Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB
Ej prioriterad – lägg på vilande

SE
Konsult

Lövkojan 10 etapp 1
Ombyggnad till bostäder

7 nov
2018

2019
2

2019
3

2019
4

2019
4

DL

Lövåsen Heden
Nytt handelsområde

17 april
2019

2019
3

2019
4

2020
1

2020
2

5

Detaljplaner med prio 2
Ärende
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för

Upp‐
drag

PLAN
2017.1

E

JF

Granhammar 3:19 (Floda)
Möjliggöra för
lägerverksamhet mm

1 feb
2017

PLAN
2019.2

E

MJ

Boken 9
Möjliggöra för bostäder på
fastigheten

6 mars
2019

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga
kraft

2017
4

2019
1

2019
2

2019
2

2020
1

2020
3

2020
4

2021
1

Gransk
ning

Antaga
nde

Avvikelserapport/ information

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

Detaljplaner som är vilande
Ärende
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för

Upp‐
drag

Sam‐
råd

Laga
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2017.2

E

SE
Konsult

Lövkojan 10 Etapp 2
48 bostäder i bef + bygga ut
med ytterligare bostäder

1 feb
2017

Plankonsult anlitad av exploatör,
väntar på besked från exploatör.

PLAN
2013.8

K

EL

Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus
nya verksamheter & 28 lgh

10 dec
2013

Inväntar planritningar från exploatör
som underlag till bullerutredning.

PLAN
2017.7

E

JF
Konsult

Rådmannen 4
Fler tillåtna användningar
inom fastigheten

14 juni
2017

Exploatören har ännu inte anlitat en
konsult för att ta fram en detaljplan.
KIAB har inte skrivit på planavtal.
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Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram
Ärende
nr

Kost
nad

Handlä
ggare

Ärende

Status

PLAN
2016.4

K

EL

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

Färdig

PLAN
2016.5

E

TL

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

Färdig

PLAN
2015.3

K

SE

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

Antagen i KF 2018‐12‐17

PLAN
2018.6

K

SE

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

Återrapporterad och därmed
avslutad i KS 2018‐12‐19

PLAN
2017.4

K

SE

Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna)

Uppdrag i BMN 2017‐06‐14
Ej påbörjad

7

Pågående
detaljplaner

Pågående
detaljplaner

Kriterier för prioritering av detaljplaner
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.
Prio 1

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

Prio 2

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

Prio 3

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

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

Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.
● Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V

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

10

Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
E

Planer som bekostas av exploatören
För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta,
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av
samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen
fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K

Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.
Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av
Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare
EB
SE
EL
JF
MJ
DL

Erik Bjelmrot
Sara Eresund
Ellen Liljencrantz
Jonatan Faijerson
Maela Jaanivald
David Labba
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planering och byggande
Vår handläggare

Er beteckning

Sara Eresund

4. Planuppdrag - Detaljplan för Katrineholms Solpark,
fastigheten Gersnäs 3:17 med flera
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för Katrineholms Solpark, fastigheten Gersnäs 3:17 med flera,
Katrineholms kommun, i syfte att utöka verksamheten.

Motivering
ETC Solpark har inkommit med önskemål om att utveckla sin verksamhet genom att
utöka området för solenergi samt att kunna utveckla området framöver för till exempel
tillfälligt boende. Det skulle innebära större krav på infrastrukturen i området samt att
påverkan på miljön behöver utredas, främst med tanke på natura 2000-området
Näsnaren. Detta föranleder att en detaljplan behöver tas fram. Området är inte
detaljplanelagt sen tidigare.
Planområdet är i Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden, antagen
november 2014, utpekat som område för mindre störande verksamhet.
Detaljplanen uppfyller kriterierna för att placeras i prioritetsgrupp 2. Finansieringen av
planen sker genom att exploatören bekostar planändringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande
enligt nedanstående tidplan:
Uppdrag
Juni
2019

Samråd

Gransk
ning

Antag
ande

2020
2

2020
3

2020
1

Laga
kraft
2020
4

Beslutsunderlag
Karta med elkullens framtidsvision

Beslutsmottagare
Akten
Elproduktion i Stockholm AB
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se

Elkullen fastighetskarta

HOTELL/
Vandrarhem
ca 50 rum,
tre våningar
Ingen WC/
avlopp.
Gråvattenrening.
Grusväg till
Hotell. Ingen
parkering

Ny solcellsanläggning 200
kW Träställning. 4-5 m hög

Ytan= solceller på 2,5 m
höjd i grupper. med odling
under. Små containrar med
teknik.
Växthus byggs

Rekreationsområde. Små
bodar mellan träd. (Attefall
max)

Rekreations
område.
Äventyr.
Små hyddor
i träd. Stigar
och klätterställning.
Lek.

Solcellsanläggning byggd

Serverhall
byggs

Utsiktstorn
solceller.
ca 20m

Rekreationsområde
. Pulkabacke.
Solceller på små
ställningar.
Gravitationslager.
Inga byggnader.

”Solcellsgloben”.
Ställning.
Inget hus,
bara solceller.
Mäktig!

0m

50m

100m
1:2500

1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår handläggare

Er beteckning

David Labba

5. Detaljplan för Bäverstigen, fastigheterna Sjöholm 2:31
och del av Sjöholm 2:2
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat
10 juni 2019
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att anta detaljplan för Bäverstigen.

Motivering
Under granskningstiden inkom 8 yttranden, varav 4 utan erinran. Inkomna yttranden
med erinran handlade om kvarterets kulturmiljö, fastighetsbildningen och korrigering av
text i planbeskrivningen. Enligt yttrande om kulturmiljön, föreslås att takets utformning
regleras i plankartan till sadeltak med flack lutning för att bibehåla en enhetlig karaktär.
Katrineholms kommun bedömer att utformningsbestämmelserna i
granskningshandlingarna är tillräckliga och kommer inte tillgodose denna synpunkt.
Lantmäteriförrättningen av delen som ska utnyttjas för omhändertagande av dagvatten
ska ske genom fastighetsreglering. Sjöholm 2:31 ska överlåta del av fastighet till Sjöholm
2:2 i enlighet med inkommen synpunkt. Övriga två yttranden har medfört redaktionella
ändringar i planbeskrivningen.
Från samrådet har inkommen synpunkt gällande parkering på gatan inte tillgodosetts.
Enligt kommunens parkeringsstrategi ska parkering ske på kvartersmark. För att göra
det möjligt att parkera fler bilar på gatan behövs den breddas med 1,4 meter. Det skulle
minska exploateringsfastighetens area och påverka byggrätten som i planen har
begränsats. I planförslaget har en yta mot gata avsatts för att möjliggöra parkering på
kvartersmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att detaljplanen kan antas.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya attraktiva enbostadshus inom tätorten.
Befintlig infrastruktur kan utnyttjas och närhet till kollektivtrafik, vackra
tillgänglighetsanpassade naturlandskap och idrottsarena skapar attraktiv boendemiljö
för både unga och äldre personer.

Ärendebeskrivning och beredning
Detaljplanen har varit sänd på granskning under perioden 2 maj 2019 - 23 maj 2019.
Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på kommunens hemsida.
Granskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 2 maj 2019.
Efter granskningen har ändringar gjorts i planhandlingarna. Dessa finns att läsa i
granskningsutlåtandet, daterat 10 juni 2019.
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PLANBESKRIVNING

tillhörande

Detaljplan för Bäverstigen
Fastigheterna Sjöholm 2:31 samt del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

ANTAGANDEHANDLING
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-06-13

Antagandehandling

Inledning
Planprocessen – Standardförfarande
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015.
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan
vinna laga kraft.
Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i Bygg- och miljönämnden.

Handlingar
•
•
•
•
•

Plankarta i skala 1:1000 (A2) med planbestämmelser
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning (detta dokument)
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Underlag till detaljplan
•
•
•
•
•

Naturvärdesinventering av tätortsnära natur och grönytor i Katrineholms kommun
(Sweco, 2015-10-23).
Dagvattenutredning vid Bäverstigen (Norconsult, 2018-11-19)
Fördjupad naturvärdesinventering vid Bäverstigen (Sweco, 2018-12-14)
Sedimentprovtagning i Lillsjön (Sweco, 2007-09-17)
Geoteknisk utredning inom fastighet Sjöholm 2:31 (u.å)

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra naturnära bostäder i Katrineholms tätort och samtidigt
bevara områdets naturvärden. Planens ambitioner är att kvarterets småskaliga karaktär med
mindre bebyggelse och små trädgårdar bevaras samtidigt som den planerade bebyggelsens
utformning inte regleras i för stor omfattning. För bevarande av landskapsbilden ska ny
bebyggelse placeras i enlighet med befintlig samt höjder anpassas till områdets karaktär. I
planen ska även tillgänglighet till sjön förbättras genom bredare stig och en större allmän
brygga.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget väster om Katrineholms centrum i stadsdelen Värmbol, omkring 4 km
från centrum. Planområdet omfattar ca 4 hektar och ligger ca 900 meter väster om Värmbols
idrottsplan.
Markägoförhållanden
Fastigheterna Sjöholm 2:31 och Sjöholm 2:2 ägs båda av Katrineholms kommun.

Bild 1. Planområdet är inom den röda linjen. (Ortofoto: Katrineholms kommun).

Tidigare ställningstaganden
Kommunala beslut
Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 juni 2018 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Sjöholm 2:31 m.fl., i syfte att möjliggöra
nybyggnation av bostäder till den befintliga gatan Bäverstigen. Motivering från nämnden var
att kommunen fortsätter ha befolkningstillväxt och nya bostäder behöver tillkomma.
Översiktsplan
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 – del staden, antagen
den 17 november 2014. I översiktsplanen är det ianspråktagna området utpekat som befintlig
bebyggelse där komplettering kan ske. Övrig mark är grönyta där enstaka bebyggelse kan
förekomma.
Riksintresse
Planområdet berörs inte av något riksintresse.
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Detaljplan
För detaljplaneområdet är gällande plan byggnadsplanen för Värmbols brukssamhälle från
1956 (04-ÖVI-445), se karta 3. Byggnadsplanen föreskriver område för allmän vägmark,
natur och vattenområde som får överbyggas för den del som avser planområdet för detaljplan
Bäverstigen. Ny stadsplan för Genne 1:1 (0483-P79-17) antogs 1979, se karta 2, och i
framtagandet av planen föreslogs det kvartersmark bostäder i planområdet som inte antogs,
trolig orsak till beslutet berodde på att dåvarande vattenintag skulle beröras.

Karta 2 & 3. Den vänstra utklippta plankartan visar med blå markering vilken del av stadsplanen från 1979 som
inte antogs för Genne Kvarn 1:1. Den högra utklippta plankartan är 1956 års byggandsplan för Värmbols
brukssamhälle och är den gällande planen. (Karta: Katrineholms kommun).

Undersökning om betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts och Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om
detaljplanen genomförs. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser
för hushållning med mark- och vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte
överskridas inom planområdet.
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Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation
Inom planområdet består markvegetationen av lövskog rik på hassel, på äldre slåtter och
betesmark. Lillsjöns norra del som ligger inom planområdet är grund och rik på vass. Intill
Bäverstigen, på och intill exploateringsfastigheten har skogen avverkats. I naturvärdesinventeringen som genomfördes i planområdet hösten 2018 bedöms sjöns norra del ha högt
naturvärde med flera biotoper i anslutning till vassvegetationen. På land har en del av området
värderats till påtagligt naturvärde på grund av varierad lövskog med inslag av gamla lövträd
och grov död ved. I kapitlet friytor under stycket naturmiljö finns naturinventeringen
karterad, se karta 15.
Terrängen i planområdet är kuperad. Planområdets högsta punkt på 39,5 meter finns strax norr
om fastigheten Sjöholm 2:31. Därifrån lutar marken i sydlig riktning ner mot Bäverstigen på
35,5 meters höjd och till dagvattenmagasinet på 34,5 meter, se bild 4 för lokalisering av lägsta
punkten. Två brunnar från gatan har sitt utlopp i magasinet som sedan rinner ut via ett dike till
sjön. Direkt väster om magasinet finns en kulle med högsta punkt på 37, 5 meter som innebär
en lutning på ca 16,7 grader ner till fördörjningsmagasinet.

Bild 4. Vid planområdet intill Bäverstigen är terrängen kuperad. I den streckade cirkeln är
planområdets lägsta del och används som fördröjningsmagasin för dagvatten från gata. Den
gula pilen illustrerar ett dike från magasinet till sjön. (Foto: Katrineholms kommun).
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Geotekniska förhållanden, skredrisk och grundläggning
I en genomförd grundundersökning på fastigheten Sjöholm 2:31 består den nordöstliga delen
av ca 0,3 meter matjord på friktionsmaterial. Resterande del av fastigheten består av två
tjockare lager torv och silt på friktionsmaterial. I området betecknat med gyttjelera i karta 5
består yttre markskiktet enligt den fördjupade grundundersökningen av ca 2 meter med torv
och silt. Sveriges geologiska undersökning har klassat del av fastigheten Sjöholm 2:31 som ett
aktsamhetsområde vilket betyder att det finns risk för skred. Den finkorniga jorden, markens
lutning och närheten till vatten är anledningarna till att området klassats som ett aktsamhetsområde. Silt är i torrt tillstånd oftast fast, men i vattenmättat tillstånd blir siltjord flytbenägen
om den utsätts för rörelse och vibration. Det är även en jordart som är tjälfarlig och det är
vanligt med tjälskador. Enligt den tidigare framtagna grundundersökningen rekommenderas
markförberedande åtgärder för att uppnå stabila grundläggningsförhållanden. Kantförstyvad
platta på mark rekommenderas som grundläggning till bebyggelse.
Plankartans placeringsbestämmelse PRICKMARK är en förebyggande åtgärd för att undvika
skred i slänten mot fördröjningsmagasinet. Den 4,5 meter breda PRICKMARK minimerar
risken för tjälskador på ny bebyggelse i och med byggnadsförbud.
En kompletterande geoteknisk bedömning ska göras i bygglovsskedet innan val av
grundläggningsmetod.

Karta 5. Jordartskartan är från SGU och planerat bostadsområde är färglagt med gult och dagvattenmagasinet
i grönt. Observera att dimensioneringen i kartan inte är exakt. (Karta: Sveriges geologiska undersökning).
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Markföroreningar
I norr i Lillsjöns bottensediment har föroreningar påträffats, se mer information i kapitlet
Vattenområden. Det finns inga kända markföroreningar. Ingen undersökning är genomförd.
Markradon
Planområdet ligger inte inom högriskområde för markradon enligt kommunens översiktliga
kartering.
Platsens historia
Större delen av närområdet bebyggdes efter att stadsplanen 1979 vann laga kraft. Genne
Kvarn består huvudsakligen av enbostadshus i form av kedjehus och radhus i trä av olika
kulörer som bilderna 6 och 7 visar. I Lillsjöns mynning mot Duveholmssjön uppfördes 1909
ett vattenkraftverk i rött tegel, se bild 9. Kraftverket föregicks av en kvarn som drevs med
vattenhjul och har anor från 1600-talet (Genne Kvarn). Kraftverket skulle försörja Värmbols
bruk med el. Bruket tillverkade pappersmassa fram till 1939. Därefter övertogs bygganden av
svenska Hampodlarföreningen 1942. Delar av de äldre industribyggnaderna finns kvar än
idag. De slätputsade och ljusa envåningslängorna från 1910-1917 är av de gamla byggnaderna
med koppling till det ursprungliga brukssamhället, se bild 8. Från kvarnepoken finns
mjölnarbostaden från 1883 bevarad invid kraftverket. Krämbol med kultur- och naturvärden
ligger inte allt för långt från planområdet. En stig leder från Bäverstigen till Krämbol och
Krämbolsleden.

Bild 6 & 7. Kedjehus i trä dominerar bebyggelsen vid gatan Bäverstigen. (Foto: Katrineholms kommun).

Bild 8 & 9. Gammal bruksbostad och kraftverket. (Foto: Katrineholms kommun).
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Kulturmiljövärden
Det finns inga dokumenterade kulturmiljövärden i planområdet.
Fornlämningar
Inom planområdet har inga fornlämningar påträffats.
Om fornlämningar påträffas i samband med exploatering föreligger anmälningsplikt enligt
kulturminneslagen.

Bebyggelseområden
Planområdet är idag obebyggt. Fastigheten Sjöholm 2:31 ligger utefter lokalgatan Bäverstigen
och är på 3181 kvm. Planerad kvartersmark utgör 2578 kvm av fastigheten. Befintlig
bebyggelse i kvarteret består av kedjehus i trä med varierade kulörer och enplanshus med
ljusa slätputsade fasader. För att detaljplanens ambition, ”att bevara landskapsbilden och
förstärka områdets karaktär genom förtätning med hänsyn till områdets natur- och
kulturvärden” ska ny bebyggelse anpassas efter den befintliga bebyggelsemiljön.
Nya bostäder
Utformning
Detaljplanen möjliggör för sjönära boende i ett eftertraktat område i Katrineholms tätort. I
detaljplanområdet regleras bebyggelsens utformning till KEDJEHUS som följer kvarterets
struktur/karaktär, se bild 10 för illustrationsplan. Bebyggelsetypen kedjehus gör det möjligt att
upprätta många enbostadshus på liten yta utan att uppfattas som tätt och kompakt. Mellan
kedjehusen uppstår luckor i fasaden som gör omkringliggande natur synlig från både gatan
och grannfastigheter.

Bild 10: Illustrationsplan för fastigheten Sjöholm 2:31. (Källa: Katrineholms kommun).

Placering och höjd
Bestämmelsen PRICKMARK mot gatan (6 meter) möjliggör parkering framför bostad.
PRICKMARK mot sjön (4,5 meter) förhindrar att boendes sikt blir skymd av bebyggelse och
säkerställer en yta för trädgård mot naturen. Bestämmelsen skyddar att kvarterets enhetliga
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struktur består. Den västra PRICKMARKEN (4,5 meter) förbjuder byggnad att uppföras intill
slänt mot fördröjningsmagasinet för att undvika sättningar och skred som orsakar skada på
bebyggelse. PRICKMARKEN över u-området ska underlätta för drift och underhåll av
dagvattenledningen.
Bestämmelsen LÄGSTA FÄRDIGT GOLV minimerar risken att planerad bebyggelse skadas
av tillkommande dagvatten. Nivåregleringen på 0,5 meter ovan gata är den kritiska nivån och
säkerställer att ytavrinningen sker från bebyggelse till fördröjning och dagvattenservisen, se
bilderna 25 & 26 hur lokalt omhändertagande av dagvatten rekommenderas.
Nya byggnaders NOCKHÖJD regleras till 8 meter för att passa med befintlig bebyggelse, se
bild 11 för inspiration och bild 12 för jämförelse av befintlig och ny höjd på bebyggelse.

Bild 11. Exempel på hur kedjehusen kan utformas. (Källa: Sjötorps hus AB).

Service och verksamheter
Planområdet är beläget ca 4 km väster om Katrineholms centrum. I närliggande område cirka
800 meter från Bäverstigen planeras en förskola att upprättas. Omkring en kilometer öster om
planområdet finns fotbollsplaner som används av fotbollsklubben Värmbol FC. Lättare
industrier och handel finns lokaliserat cirka två kilometer nordost från planområdet. I närheten
av området, cirka 300 meter öster om exploateringsfastigheten Sjöholm 2:31 finns
busshållplats för bussar som trafikerar centrum regelbundet.
Barnperspektiv
Områdets placering medför goda möjligheter till utevistelse och spontanlek i närliggande
natur. Större delen av planområdet utgörs av skog som barn kan nyttja för lek. Bäverstigen är
en lågtrafikerad återvändsgata vilket medför att ingen genomfartstrafik passerar området.
Planförslaget bedöms inte påverka barn negativt.

Gator och trafik
Planområdet avgränsas av väg 557 i norr och i söder av Bäverstigen. Bäverstigen ansluter sig
till Gennekvarnsvägen och är enda infarten till området. Detaljplanen möjliggör för ett fortsatt
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attraktivt och öppet gaturum med byggförbud mot gata, höjdbestämmelse och reglering av
byggnadstyp.

Bild 12. Gatusektion för Bäverstigen med nu högsta tillåtna nockhöjd och befintlig höjd på byggnad. (Källa:
Katrineholms kommun).

Enligt Nationella Vägdatabasen (NVDB) är årsdygnstrafiken (årsdygnstrafiken är det
genomsnittliga trafikflödet per dygn under ett år) på Gennekvarnsvägen mellan 501-1000
fordon. Gennekvarnsvägens hastighetsbegränsning är 40 km/h vid passering av Bäverstigen.
Det finns goda förbindelser till Katrineholms centrum via gång-, cykel- och bilväg.
Kollektivtrafik
Innan korsningen mellan Värmbolsvägen och Rådjursstigen, cirka 400 meter från
planområdet finns en busshållplats. Stadsbusslinje 1 och 411 passerar busshållplatsen.
Busslinje 1 går mellan Laggarhult och Värmbol och passerar resecentrum regelbundet.
Landsortsbusslinje 411 har slutdestination i Hävla med begränsat turutbud.
Parkering
Detaljplanen möjliggör för parkering på egen fastighet i anslutning mot Bäverstigen med
placeringsbestämmelsen PRICKMARK som är 6 meter bred. Boendeparkering ska ske på
kvartersmark och respektive fastighet, enligt kommunens parkeringsstrategi.

Friytor
Rekreation och friluftsliv
I närheten av området passerar Genneleden som sträcker sig runt Lillsjön. Katrineholms
kommun vill ändra Genneledens nuvarande sträckning längs Bäverstigen till att följa Lillsjöns
strandlinje. Längs med den nya etappen föreslås en bred allmän brygga vid befintlig båtramp.
Detaljplanen möjliggör med den generella beteckningen NATUR mindre park-, vatten- och
friluftsanläggningar och andra komplement för användning av naturområdet. Det är viktigt att
göra sjönära områden tillgängliga för allmänheten genom enklare åtgärder som stigar, bänkar
och bryggor för att göra minimal skada på natur och maximal nytta för allmänheten. Med en
tydligare stig och anläggande av en bredare brygga skulle platsen uppfattas som offentlig och
kunna användas av alla stadens invånare.
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Naturmiljö
Inom planområdet ligger Lillsjön som är en grund och näringsrik sjö. Den norra delen av sjön
har klassats som ett område med högt naturvärde i den fördjupade naturvärdesinventeringen
(2018) för planområdet, se karta 15. Området är av värde för fågellivet och flera rödlistade
fågelarter har noterats i området, där de kan hitta skydd, föda och häckningsplatser i
vassruggarna, se bild 18 och 19. Naturvärdet kommer på sikt att öka om de grunda och
vegetationsrika delarna sparas. I tidigare byggnadsplan är det tillåtet att överbygga
vattenområdet längs med hela strandlinjen. För att inte hämma djur- och naturlivets tillväxt
har området som får överbyggas preciserats och samlokaliserats till området W1 i den södra
delen av planområdet, se vidare under kapitlet Vattenområden. Den delen av sjön har lägre
naturvärde och inga skyddad arts bevarandestatus som bedöms påverkas negativt av projektet
(Fördjupad naturinventering vid Bäverstigen, 2018). Strandzonen som berörs av bryggorna
bedöms inte hysa särskilda naturvärden, men strandzoner är generellt värdefulla biotoper i
landskapet och bidrar till biologisk mångfald så anläggande av bryggor ska ske varsamt.
Inom planområdet växer främst lövträd. Ett par naturvärdesobjekt med påtagligt värde har
pekats ut i området. Inom dessa objekt har naturvärdet främst knutits till äldre lövträd, död
ved av lövträd och hassel. Det är viktigt att äldre träd bevaras och att många träd tillåts bli
gamla. Den rödlistade mindre hackspetten har observerats i utkanten av utredningsområdet
och trivs framförallt i äldre lövträd. Lövskogarna kring Lillsjön bedöms vara goda livsmiljöer
för arten. I genomförandet av planen ska hänsyn tas till lövskogen och övrigt djur- och växtliv
för att undvika negativ påverkan på naturvärden. Den planerade bebyggelsen, liksom stig och
brygga, bedöms inte skada naturvärden knutna till lövskogen om hänsyn tas. På planerad
kvartersmark har skog avverkats och bedöms därför sakna naturvärde.

Bild 13 & 14. Lillsjön som omfattas av planområdet består till stor del av tät vegetation och utgör en vacker
miljö intill potentiell naturstig genom lövskog. (Foto: Katrineholms kommun).
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Karta 15. Detaljkarta från naturvärdesinventeringen som visar de olika naturvärdesobjekten i planområdet.
(Källa: Sweco, 2018).

Vattenområden
Vattenområdet
Planområdet omfattar en del av den grunda och näringsrika Lillsjön. Sjön har tidigare varit
Katrineholm kommuns råvattenintag och ingår fortfarande i ett vattenskyddsområde.
Nuvarande vattenintag har förflyttats uppströms till sjön Viren. Lillsjön är ett reglerat
vattendrag som efter dämningen fått högre vattenstånd och större utbredning. Den del av sjön
som ingår i planområdet har innan sjöns reglering varit våt slåttermark. Det vegetationsrika
området i norra delen av Lillsjön är ekologiskt och hydrologiskt en del av sjön eftersom den
påverkas av sjöns vattenståndssvängningar, se bilderna 18 och 19.
I sedimentprovtagning genomförd 2007 framkom det att delar av norra Lillsjöns
bottensediment har höga halter kvicksilver. Analysresultatet visade mycket stor avvikelse från
de naturliga jämförelsevärdena. Föroreningskällan är troligen från den tiden då järnbruket
intill Virens utlopp var aktivt. Föroreningarna är i sjöns bottensediment och utgör ingen fara
för djur och natur. Inga tekniska åtgärder ska genomföras på platsen eftersom metallen är i
bottensedimentet. Det är inte förrän kvicksilver blir flytande i vattnet som risk för
kontaminering uppstår.
Detaljplanen avgränsar och preciserar vattenområdet som får överbyggas till lämplig plats för
bryggor med beteckning i plankarta W 1 , se bilderna 20 och 21. Vattenområdet för bryggor
lokaliseras till del av sjön med lågt naturvärde intill befintlig brygga bredvid grusramp och
kanotled. Vattenområdet är djupare där och risken att riva upp bottensediment är lägre, och
bryggan hamnar på säkert avstånd från vattenkraftsproduktionen. Avgränsningen minimerar
12 (24)

Antagandehandling
ingrepp i omgivande vatten- och strandområden. Brygga ska förankras, och får inte vara en
flytbrygga eftersom starka vattenströmmar och varierade vattennivåer kan förekomma. Ska
förankring i botten ske måste det ske varsamt.

Bild 16 & 17. Längs med sjöns strandkant i planområdet angör småbåtar. (Foto: Katrineholms kommun).

Bild 18 & 19. Värdefull miljö för fågellivet som kan finna skydd, föda och häktningsplatser i "vassöarna". (Foto:
Katrineholms kommun).

Bild 20 & 21. Vattenområdet för bryggor föreslås vid befintlig båt ramp och en bit ut på udden. (Foto:
Katrineholms kommun).
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Upphävande av strandskydd
Strandskyddet gäller inom detaljplanelagt område enligt 7 kap. 13 – 14§ miljöbalken (MB).
Strandskyddet omfattar 100 meter från strandlinjen, både på land och i vattenområdet. Syftet
är att trygga allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet innebär bland annat att åtgärder, som till
exempel att uppföra nya byggnader, är förbjudna inom områden med strandskydd enl. 7 kap.
15§ MB. Länsstyrelsen får upphäva strandskyddet i ett område om särskilt skäl finns enl. 7
kap. 18§ a-c MB.
Katrineholms tätort fortsätter att växa och befolkningstillväxten motsvarar cirka en procent
per år. Planförslaget innebär förtätning av tätorten Katrineholm på en lucktomt mellan
befintlig kvartersmark. Planområdet ligger i ett eftertraktat bostadsområde med stor
efterfrågan på bostäder och översiktsplanen anger att ”komplettering av bebyggelse kan ske” i
området.
Kommunen prövar upphävande av strandskyddet enligt särskilda skälet 5 enligt miljöbalken 7
kap. 18c §, Område behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området. I naturvårdsverkets handbok 2009:4 utgåva 2
”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” anges att åtgärder som kan komma
ifråga är till exempel sådana som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.
Detaljplanen bedöms ge långsiktiga fördelar för kommunens tätort. Ett ökat underlag för
nyttjande av infrastruktur, kollektivtrafik och service i området innebär positiv utveckling för
Katrineholms tätort och stadsdelen.
En förutsättning för att upphäva strandskyddet på platsen enligt skäl 5 miljöbalken 7 kap. 18c
§ är att lokaliseringsprövning görs för att avgöra att annan placering inte är lämplig. Två
områden i närheten har undersökts i enlighet med 7 kap. 18c § 5 punkten MB för att avgöra
om utpekad plats är mest lämplig för exploatering. Ett av de undersökta områdena är norr om
Värmbolsvägen intill Hjortstigen (alt.1 i karta 22). Området har högt naturvärde enligt
naturvärdesinventering för Katrineholms tätort (2015) med flera gamla träd och rödlistade
arter. Planförslaget skulle påverka dessa värden negativt. En luftburen högspänningsledning
passerar genom området och vidare västerut, vilken medför begränsningar för bebyggelsen.
Det andra området ligger öster om Gennekvarnsvägen intill Duveholmssjön, bakom befintlig
bebyggelse (alt. 2 i karta 22). Det området är inom strandskyddet, med svåra
markförhållanden att bygga på. Större delen av marken utgörs av lera. I området passerar även
Duveholmsstråket som bedöms vara en omtyckt sociotop. Exploatering där skulle försämra
den naturnära upplevelse som stråkets syfte är.
Strandskyddet avser att upphävas inom kvartersmark för nya bostäder (B) och för allmän
plats, vattenområde med användning bryggor (W 1) . Planerad bebyggelse är på samma avstånd
från sjön som befintliga bostäder. Längs med strandkanten i planområdet används platsen idag
för angöring av småbåtar och två mindre båtbryggor är byggda. Planförslaget avgränsar och
samlokaliserar vattenområdet som får överbyggas från gällande plan, med anledning att säkra
den biologiska mångfalden i och kring sjön. Planen inkräktar inte fysiskt på allmänhetens
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tillgång till vattnet. Det är 35 meter från kvartersmarken till sjön, varav ytterligare 4,5 meter
in på kvartersmarken är det förbud att uppföra byggnad. Förslaget anses inte ha någon
väsentlig påverkan på djur- och växtlivets livsvillkor på platsen enligt framtagen
naturvärdesinventering för planområdet. En upptrampad stig går längs med strandlinjen
mellan småbåtsbryggorna och ansluter till Bäverstigen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra
en utveckling av stigen som skulle förbättra tillgängligheten till sjön och miljön runt omkring.
Detaljplanen medför även att redan existerande infrastruktur kan utnyttjas. Kommunens
bedömning är att detaljplanens intresse är av större vikt än strandskyddet i planområdet.
Strandskyddet avses upphävas inom:
- Kvartersmark för nya bostäder (beteckning a 1 ).
- Vattenområde med bryggor (beteckning a 2 ).

.
Karta 22. Område 1 och 2 visar vart lokaliseringsprövning har genomförts. Gult område representerar planerad
kvartersmark. (Karta: Katrineholms kommun).
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Karta 23. Inom skrafferat område föreslås strandskyddet att upphävas. Den planerade kvartersmarken ligger
som närmst 35 meter från strandkanten. (Karta: Katrineholms kommun).

Störningar
Skred, sättningar och tjälskador
Enligt Sveriges geologiska undersökning är del av området klassat som aktsamhetsområde
som beror på finkornig jordart, strandnära område och lutande mark. Framtagen översiktlig
geoteknisk undersökning visar att en del av fastighetens övre marklager (ca 2 meter) består av
torv på silt. I genomförandet av planen behöver en kompletterad grundundersökning
genomföras som redovisar åtgärdsförslag. Anläggning av dagvattenmagasinet medför en
förhöjd risk för skred och tjälskador intill magasinet. De redovisande riskerna behöver beaktas
vid genomförande av planen.
Översvämningsrisk
Enligt länsstyrelsens rapport Riskbild 2 Södermanland – skyfall, lokala
avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd riskerar delar av planområdet att
översvämmas vid kraftiga skyfall. En dagvattenutredning har upprättats för
detaljplaneområdet som visar hur dagvattenhanteringen ska utformas utifrån de beräknade
dagvattenflödena. I utredningen har även fördröjningsvolymen för varje avrinningsområde
beräknats. Inom planområdet har två avrinningsområden lokaliserats efter genomförd
exploatering, med benämningarna AA1 och AA2 (se karta 24). Avrinningsområde AA1
erfordrar fördröjningsvolymen 7m3 och område AA2 erfordrar 16 m3.
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Förslag på dagvattenhantering för exploateringsfastigheten (område AA2) är lokala
fördröjningsmagasin som stenkistor eller dagvattenkassetter. Takvatten föreslås avledas med
stuprör med utkastare via ränndalsplattor (2 m långa med 2,5 % lutning) till
fördröjningsmagasin som förses med bräddavlopp till dagvattenservisen för att undvika
översvämningar när magasinen är fulla. Ränndalsplattan rekommenderas att inte vara kortare
än 2 m och inte luta mindre än 2,5 % (se bild 25). Byggnadernas lägsta golv har reglerats till
0,5 meter ovanför gata för att skydda byggnad i enlighet med Svenskt Vattens Publikation
P105:s rekommendation. Intill fastighetsgränsen föreslås ett avskärande dike anläggas med
östlig lutning som avleder vatten från kullen norr om exploateringsfastigheten. Det
avskärande diket ska anläggas på den allmänna platsmarken NATUR som kommunen har
huvudmannaskapet för.
Inom avrinningsområdet AA1 föreslås att befintligt dagvattenmagasin finns kvar, om än i en
annan utformning. Magasinet hamnar inom markanvändningen PARK som omfattar 723 kvm
med syfte att fördröja dagvatten från gata. Kommunen är huvudman för allmänna ytor och
ansvarar och bekostar anläggande och drift av fördröjningsmagasinet. Nivåskillanden mellan
dagvattenledningens utlopp och sjön är liten och medför att en rekommenderad längsgående
lutning på 5 promille inte kommer uppnås. Lutningen på diket ska i möjligaste mån inte vara
lägre än 2 promille för att funktionerna avvattning och dränering ska fungera. En lägre
längsgående lutning än 5 promille kräver hårdare krav på utförande och skötsel av diket.
Fördelarna med ett öppet dike är den renande och fördröjande effekten samtidigt som den kan
fungera som översvämningsyta vid kraftig nederbörd. Inom avrinningsområdet behövs ett
dike med västlig lutning i gränsen mellan exploateringsfastigheten och höjden bakom
fastighet för att minimera översvämningsrisken.

Karta 24. Avrinningsområden efter exploatering. (Källa: Norconsult AB).
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ingår i Sörmland Vattens verksamhetsområde och tillkommande byggnader ska
anslutas till ledningsnätet. Sex stycken anslutningspunkter från kommunala ledningsnätet har
redan ordnats och underlättar för planerad bebyggelse att ansluta till VA-nätet.
Avsättningarna är dock gamla och kan behöva bytas ut när planen genomförs.
Dagvatten
Enligt Katrineholm kommuns dagvattenpolicy ska lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) föreskrivas vid planering. Dagvattnet ska fördröjas så att fastigheten har ett jämnt
utflöde av dagvatten. I dagvattenutredningen som togs fram för detaljplaneområdet föreslås
stenkista, makadammagasin och dagvattenkassetter som lokala fördröjningsmagasin på
exploateringsfastigheten. Dagvattenkassetter har en våtvolym på ca 96% vilket betyder att de
är mycket utrymmeseffektiva. Dagvattenkassetter tar också mindre utrymme och
möjligheterna att underhålla dem är enklare. Stenkistor och makadammagasin har lägre
magasineringsvolym och kräver mer underhåll. Fördelen med stenkistor är att de har en viss
renande effekt som dagvattenkassetter saknar. De lokala fördröjningsmagasinen ska sedan
kopplas på det kommunala dagvattennätet för att avleda dagvatten när magasinet är fullt (se
bild 25).
Utloppet för gatans dagvattenledning ska behållas och dagvattendiket utformas för att hantera
de flöden som har beräknats i dagvattenutredningen. Dagvattenmagasinet/dagvattendiket ska
utformas med omsorg och ses som en resurs i enlighet med kommunens handlingsplan för
dagvatten. Magasinet ska vara på kommunal mark och underhållas av kommunen.
Dagvattenledning är skyddat med u-område i plankartan och har sitt utlopp strax norr om
kvartersmarken. Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för dagvattenledning fram till det
öppna dagvattendiket. Öppna dagvattendiken ansvarar Katrineholms kommun för.

Bild 25. Förslag på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) från sin fastighet. (Källa: Norconsult AB).
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Bild 26. Rekommenderad höjd på lägsta färdigt golv och föreslagen lutning på tomt fram till dagvattenservisen.
(Källa: Norconsult AB)

Brandvatten
Brandvattensystemet är utbyggt till planområdet, brandpost finns både på Bäverstigen och på
Gennekvarnsvägen.
El
Strax söder om Bäverstigen finns transformatorstation med tillräcklig kapacitet att försörja
planerad bebyggelse. Elledning under Bäverstigen behöver anläggas och elskåp kommer
behöva upprättas utmed gatan. Tekniska verken ansvarar för elledningsnätet.
Fiber
Utsikt Bredband AB har byggt ut fibernätet fram till planområdet och kapacitet finns för att
ansluta planerad bebyggelse.
Avfall
Avfallshanteringen ansvarar Sörmland Vatten och Avfall AB för. Hushållssopor hämtas vid
respektive fastighet. Renhållningen och avfallshanteringen ska följa den kommunala
avfallsplanens mål och åtgärder.

Konsekvenser av planens genomförande
Sociala konsekvenser
Trafik

Trafik till planområdet kommer att öka marginellt och bedöms inte påverka trafiksäkerheten.
Ekonomiska konsekvenser
Bebyggelse

I den framtagna grundundersökningen visade det sig att jordarterna i exploateringsfastigheten
är finkorniga. I genomförandet av planen behöver denna aspekt uppmärksammas. Planerad
bebyggelse hamnar nära och ett par meter ovanför dagvattenmagasinet.
Fördörjningsmagasinet för dagvatten behöver utredas vidare i genomförandet av planen för att
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inte riskera sättningar och skred i markområdet runt om. I vattenmättat tillstånd blir silt
flytbenäget och risk för skred vid slänt mot kvartersmark kan då uppstå.
Ekologiska konsekvenser
Park och natur

Avverkad skogsmark kommer att ianspråktas för den planerade bebyggelsen. Kvarvarande
natur i planområdet kommer att förbli orörda. En stig genom området är möjlig för att
förbättra allmänhetens tillgång till sjön. Anläggande av stig ska då göras utan någon större
åverkan på naturen. En stig bakom fastigheten Sjöholm 2:31 kan även motverka att
fastighetsägare ianspråktar naturmark.

20 (24)

Antagandehandling

Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd

September, 2018

Granskning Maj, 2019
Antagande

Juni, 2019

Laga kraft

Juli, 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Det innebär att kommunen ansvarar för
anläggande, drift och underhåll av allmänna platser (vattenområden, naturmark och park).
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar eventuella flyttningar av
ledningar och samtliga arbeten som ska utföras inom och i direkt anslutning till
exploateringsfastigheten Sjöholm 2:31, t.ex. ansluta bebyggelsen till VA-nätet. Det är
exploatörens åtagande att de nyinflyttade har en färdigställd yttre miljö med acceptabel
kontakt till gata. Fastighetsreglering ansöker kommunen och exploatören gemensamt om för
bildande av exploateringsfastigheten Sjöholm 2:31. Exploatören ansvarar för att sanera
eventuella markföroreningar i exploateringsfastigheten.
Kommunen ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmän platsmark.
Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för anläggande, drift och underhåll av vatten-,
dagvatten- och spillvattenledningar fram till förbindelsepunkten intill fastigheten samt
sophämtningen vid respektive fastighet.
Tekniska Verken AB ansvarar för elledningar fram till fastighet.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter
Planområdet består av fastigheten Sjöholm 2:31 och del av fastigheten Sjöholm 2:2 som båda
ägs av Katrineholms kommun.
Fastighetsbildning
Kommunen ansvarar för och bekostar fastighetsbildning för del av Sjöholm 2:31.
Fastighetsbildningsåtgärden ska genomföras innan fastigheten säljs.
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Exploatören bekostar eventuella fastighetsbildnings-, inskrivnings- och inteckningssåtgärder
inom exploateringsfastigheten Sjöholm 2:31.
Fastighetsreglering
Den del av Sjöholm 2:31 som ska användas för omhändertagande av dagvatten från gata ska
föras över till fastigheten Sjöholm 2:2. Kommunen ansvarar och bekostar
fastighetsregleringen.
Ledningsrätt
Planområdet belastas av en ledningsrätt (Lr 0483-87/21.1) avseende avlopp i östra delen av
fastigheten Sjöholm 2:31, se bild 27. Det innebär att en dagvattenledning passerar området
och behöver tas i beaktande vid anläggande av bostäder. Dagvattenledningen är ansluten till
fastigheter intill Bäverstigen och ska omhänderta dagvatten från gatan. Ledningen är skyddad
genom ett u-område i planen.

Bild 27. Den lila markeringen på den utdragna kartan är mark som berörs av ledningsrätt. (Källa: Katrineholms
kommun)

Ekonomiska frågor
Kostnader
Detaljplanen bekostas av kommunen. Planavgift tas ut i samband med bygglov för att
finansiera planen.
Kommunen bekostar anläggandet av eventuell stig som föreslås passera genom planområdet,
inklusive uppförande av sittplatser, soptunnor, allmän grillplats och brygga avsedda för
allmänheten.
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Kommunens service- och teknikförvaltning får ökade drift- och underhållskostander för
skötsel av ny stig, allmän grillplats och sophämtning.

Avtal
Inget avtal har upprättats mellan kommun och exploatör.

Tekniska frågor
Bebyggelse
Vid uppförande av byggnad ska en kompletterande geoteknisk undersökning genomföras och
metod för grundläggning ska då presenteras.
Vatten och avlopp
Spill- och dricksvattenanslutningarna till fastigheten Sjöholm 2:31 är gamla och kan behöva
bytas ut.
Dagvatten
Dagvattenmagasinet ska anläggas med hänsyn till de konsekvenser som beskrivits i kapitlet
Teknisk försörjning och Störningar. Fastighetsägare ska omhänderta dagvattnet lokalt på sin
fastighet med bräddavlopp till SVAAB:s dagvattenservis.
El
Tekniska Verken kommer behöva lägga kabel tvärsöver gata för att försörja planerad
bebyggelse med el.
Bredband
Fiberskåp är installerat fram till planområdesgräns. Nya rör behöver läggas i mark för
kommande bebyggelse.
Schaktning
Vid utfyllnad av marken ska jordmassor från planområdets kullar användas. Det är viktigt att
hänsyn tas till naturvärden i området. När utfyllnad sker är det viktigt att massorna
komprimeras.
Bryggor
Vid anläggande av bryggor ska ingen muddring ske. Förankring i sjöbotten ska ske varsamt.
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samt del av Sjöholm 2:2
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-06-13
_______________________________________________________________________________

Granskningens upplägg
Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter under
tidsperioden 2 maj till 23 maj 2019. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln
och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på kommunens hemsida.
Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren 2 maj 2019.

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

Yttranden utan synpunkter
1

Trafikverket

2019-05-13

2

Vattenfall

2019-05-15

3

Länsstyrelsen

2019-05-16

4

Västra Sörmlands Räddningstjänst

2019-05-22

Yttranden med synpunkter
5

Lantmäteriet
2019-05-21
Under rubriken fastighetsbildning står att en del av fastigheten Sjöholm 2:31 ska styckas av
för allmänt ändamål park. Om syftet är att kommunen ska äga även denna del och att den ska
ingå i området för naturmark kan genomförandet av planen även ske genom
fastighetsreglering, där området från Sjöholm 2:31 överförs till Sjöholm 2:2.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Del av fastighet Sjöholm 2:31 som ska utnyttjas till dagvattenmagasin kommer ske genom
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fastighetsreglering, där området från Sjöholm 2:31 överförs till Sjöholm 2:2.
6

Sörmland vatten
2019-05-21
På sidan 21 (23) under ansvarsfördelning, ändra meningen till "Sörmland Vatten och Avfall
AB ansvara för anläggande, drift och underhåll av vatten-, dagvatten- och
spillvattenledningar fram till förbindelsepunkten intill fastigheten samt sophämtningen vid
respektive fastighet".
Bild på sida 22 (23) ska heta Bild.27 och inte 23 (Hänvisning till bild 27 görs i texten ovan)
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Text och bildhänvisning har ändrats utifrån yttrande från Sörmland vatten.

7

Sörmlands museum
2019-05-22
Museet anser att det vore lämpligt att reglera takens utformning för att bevara gatans och
områdets enhetliga karaktär. Endast sadeltak bör tillåtas, med en flack taklutning som
motsvarar lutningen de befintliga kedjehusens tak
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Katrineholms kommun bedömer att detaljplanens utformningsbestämmelser i
granskningshandlingarna är tillräckliga för att tillgodose kvarterets enhetliga struktur och
karaktär. Ytterligare regleringar hindrar möjligheterna för innovativ och modern arkitektur.

8

Service- och tekniknämnden
2019-05-23
Planförslaget innebär utökade uppdrag vad gäller drift och skötsel av infrastruktur,
naturområden och dagvattenåtgärder som till exempel dagvattenmagasin och diken.
Kostander för detta behöver avsättas och hanteras i kommande budgetarbete.
För att effektivisera framtida kostnader för drift- och underhåll förespråkar service- och
teknikförvaltningen en enhetlig teknisk standard avseende infrastruktur och
dagvattenåtgärder som används vid utbyggnationer och exploateringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Synpunkter beaktas och dialog med Service- och tekniknämnden kommer att ske inför
exploatering av området.
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning
Privatpersons synpunkt från samrådsskedet angående breddning av gata med 1,4 meter är ej
tillgodosedd. Motiveringen är att planförslaget inskränker på parkeringsmöjligheterna längs med
gatan.
Inkommen synpunkt under granskningen från Sörmlands museum gällande
utformningsbestämmelse på föreslagen bebyggelse har delvis tillgodosetts. Sörmlands museum
föreslår att reglera taktypen till endast sadeltak med en flack lutning motsvarande de befintliga
kedjehusen.

Ändringar i förslaget
I genomförandebeskrivningen har kapitlet om fastighetsbildningen ändrats och ett stycke om
fastighetsreglering tillkommit. Kommunen har efter yttrande ändrat att fastighetsreglera del av
Sjöholm 2:31 som föreslås för allmänt ämndamål park genom att överföra delen till fastigheten
Sjöholm 2:2. Någon ny fastighetsbildning ska inte genomföras för den delen som avser park.
De övriga synpunkterna från granskningen är endast redaktionella.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm, 13 juni 2019

David Labba
Planarkitekt
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Vår handläggare

Er beteckning

John Hagberg

6. Ansökan om bygglov för stall för uppfödning av
kyckling inom fastigheten Granhed 3:33
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Bevilja bygglov för uppförande av fyra stycken stall med tillhörande silor och parkering
2. Godkänna XXXXXX som kontrollansvarig
3. Debitera en avgift på 234 612 kronor

Motivering
Fastigheten ligger utanför ett område med detaljplan och omfattas inte av
områdesbestämmelser. Kommunens översiktsplan 2030 gäller för fastigheten. Bygglov
beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen PBL.

Sammanfattning av ärendet
Sökanden har inkommit med ansökan om bygglov för nybyggnation av stall för
uppfödning av slaktkyckling med tillhörande parkering och silor. Stallen kommer att ha
en sammanlagd byggnadsarea om ca 12000 m2. Initialt innehöll bygglovsansökan
åtgärder även på fastigheten Granhed 3:12, men har reviderats med en ny
situationsplan för enbart Granhed 3:33.
Då fastigheten ligger utanför område med detaljplan har berörda sakägare beretts
tillfälle att lämna synpunkter i enlighet med 9 kap. 25 § PBL. Erinringar har inlämnats
från tre angränsande fastighetsägare. Ägaren till Himlinge 3:4 anser att bygglovet bör
invänta pågående lantmäteriförrättning avseende den väg som leder till fastigheten.
Ägaren till Fjällskäfte 1:7 anser att byggnationer och anläggningar och deras placeringar
är underordnade de problem som relateras till vattenförsörjningen för den planerade
anläggningen. Dock poängteras att byggnaderna ligger mycket nära fastighetsgränsen.
Ägaren till Fjällskäfte 1:13 anser att anslutning till vatten, avlopp och dagvatten samt
uppvärmning av anläggningen är frågor som måste specificeras i ansökan innan bygglov
ges. Dessa tre yttranden ligger som bilagor till beslutsunderlaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att de yttranden som inkommit från
fastighetsägarna kan ligga till grund för ett avslag.

Bakgrund
Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken prövas i ärende med
diarienummer MIL.2016.158.
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Datum
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upplysningar
Om en ny utfart måste anläggas till länsvägen måste en ansökan om
strandskyddsdispens lämnas in till kommunen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett
startbesked.
Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. Ytterligare handlingar kommer att
behövas inför tekniskt samråd. Kontrollansvarig kontaktar byggnadsinspektör om datum
för tekniskt samråd.
En brandskyddsbeskrivning bör inkomma senast en vecka innan tekniskt samråd. Västra
Sörmlands Räddningstjänst önskar närvara vid tekniskt samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Planritning M-3140182198-01-4-R1
Ansökan om bygglov
Planritning M-3140182198-01-1a Grundplan
Planritning M-3140182198-01-1A-R1 Grundplan A
Planritning M-3140182198-01-1B-R1 Grundplan B
Planritning M-3140182198-01-1C-R1 Grundplan C
Planritning 3140182198-01-1D-R1 Grundplan D
SektionerM-3140182198-01-2A-R1 Sektion A-A
Sektioner ;3140182198-01-2B-R1 Sektion B-B
Sektioner M-3140182198-01-2C Sektion C-C
Fasader M-3140182198-01-3-R1 Fasad och gavel
Yttrande från sakägare
Yttrande från sakägare för Himlinge 3:4 - med synpunkter
Yttrande från sakägare
Yttrande från sakägare Fjällskäfte 1:13 (Älgsjö) med synpunkter
Epost yttrande Fjällskäfte 1:13
Kommunicering in
Kommunicering in/ut
Situationsplan
Förtydligande roller
Beslutsmottagare
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Katrineholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

BYGG.2019.22

Yttrande ang. Jesi Kycklingfarm AB:s slaktkycklinganläggning på fastigheten Granhed 3:33

Till att börja med måste vi tyvärr konstatera att vi initialt aldrig bereddes tillfälle till något samråd
rörande anläggningen, som vad vi nu fått veta ska hantera 1 800 000 slaktkycklingar per år. Det
förefaller mycket anmärkningsvärt att tillstånd överhuvudtaget har kunnat beviljas i detta ärende,
utan att tillfråga grannar med djurhållning, mot bakgrund av att ett salmonella- eller
fågelinfluensautbrott omedelbart skulle påverka vår köttdjurshantering, eftersom vi ligger inom 3kilometersgränsen för direkt påverkan.
Förutom köttdjurshantering på gården bedriver vi hyresverksamhet. Vi förstår därför inte varför man
i ansökan påstår att det inte finns någon annan användare av grundvattnet, ett direkt felaktigt
påstående, då grundvattnet från den rullstensås som passerar Älgsjön och går vidare upp till
Fjellskäfte, utgör gårdens vattentäkt och förser ett 30-tal fastigheter med vatten. Efter kontakt med
Sveriges geologiska undersökning, förefaller det som att SGU inte varit tillfrågade i detta ärende,
utan att uppgifterna och kartor är hämtade från deras hemsida, där det inte framgår några uppgifter
om verksamheter på intilliggande fastigheter.
Det förtjänar att påpekas att vi skriftligen fått bekräfta till kommunen att vi inte ens kan installera
WC i de fritidsfastigheter som ligger på Älgsjöns västra strand med normal infiltration, utan att detta
måste ske med helt slutet system för att inte riskera att kontaminera åsvattnet. Det förtjänar också
att påpekas att dessa fastigheter förses med dricksvatten från en naturlig källa i dagen (en artesisk
källa), som med självtryck levererar vattnet nästan 400 meter bort. (De s.k. Rangelkällorna, som
ligger ca 5 meter högre upp än Älgsjöns vattenyta.) Vi känner en oro över att de uppskattade 15 000
m3 (15 miljoner liter) vatten, plus tvätten av stallarna 8 ggr/år, som den nya anläggningen beräknas
kräva, riskerar att påverka våra vattentäkter genom sänkt grundvattennivå i området. Om dessa
farhågor skulle besannas, vem kommer då att hålla oss skadelösa?
Efter att ha tagit del av ansökan till Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län (dnr: 551-11516) förstår vi att Jesi fått dispens från kravet att anlägga ett buffertlager motsvarande tio månaders
gödselproduktion, med motiveringen att gödseln kommer att avhämtas mellan varje ny
uppfödningsomgång ca var 6:e vecka. Det känns inte betryggande att man befriats från att anlägga
ett normalt buffertlager. Vi är oroliga över att kvaliteten på grusåsens vatten ska påverkas vid ett
eventuellt överskridande av den låga gödsellagringskapaciteten, exempelvis vid störningar i
hanteringen vid extrem väderlek, i form av omfattande nederbörd eller svår kyla.
Vi tolkar Miljöprövningsdelegationen i Uppsala läns beslut (Dnr: 551-20-2018) avseende miljöfarlig
verksamhet på fastigheten Granhed 3:12 och 3:33, som att de bedömer att en ny godtagbar
miljökonsekvensbeskrivning bör göras. Detta bör rimligen vara fallet även om anläggningen endast
skall ligga på intilliggande Granhed 3:33. Den ovannämnda problematiken är ju densamma oavsett
om det byggs på en eller två av tomterna.
Vad gäller byggnationer och anläggningar på fastigheten Granhed 3:33 och deras placering förefaller
den att vara av underordnad betydelse i relation till ovannämnda problemställningar. Dock bör
eventuella huskroppar placeras så att det finns ordentligt med utrymme att köra runt
ekonomibyggnaderna utan att inkräkta på grannfastigheterna, något som är svårt att avgöra genom
de ritningar som vi hittills fått ta del av, då de saknar plan för vägar och dylikt. Dock verkar

byggnationerna och särskilt ”containerplats för gödning” ligga mycket nära fastighetsgränsen.
Beträffande effekterna av byggnationen så är den mest oroande frågan, att man avser att leda av
dagvattnet via öppna diken mot Älgsjön över vår mark. Det torde då knappast handla om rent
regnvatten.

Fjellskäfte förvaltning 2019 02 22

Till:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare John Hagberg
CC:
Katrineholms Kommun
Jenny Herbersston; Miljöinspektör

2019-02-27
Med anledning av bygglovsansökan för Grandhed 3:33 (BYGG.2019.22) till Katrineholms Kommun och
som yttrande kring denna ansökan vänligen se synpunkter nedan.
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Inledning
Som närmsta bebodda fastighet (Fjällskäfte 1:13) på ett avstånd mindre än 500 m från föreslagen
verksamhet önskar jag att följande synpunkter tas i beaktande i samband med bygglovsansökan
BYGG.2019.22 på Granhed 3:33
Av handlingar bifogade med ansökan framgår inte med tydlighet vem som står bakom verksamheten
som det söks tillstånd för. Sökande äger idag inte marken som bygglov sökts för. Vilka avtal finns mellan
markägaren och sökanden som tillåter att det bebyggs på fastigheterna.
Flera punkter som pekats ut som vitala för att säkra aspekter vid drift av miljöfarlig industriverksamhet
och följa de krav som pekas ut av Miljöprövningsdelegationen har inte besvarats i och med de dokument
som ingivits tillsammans med bygglovsansökan. Det avsaknas planritningar för gödseldeponi, inklusive
beskrivning av hur täckning av deponi kommer att genomföras. Det saknas även planritningar för den
vatteninfiltrationsanläggning som ligger till grund för tillståndet för miljöfarlig verksamhet. Av ingivna
ritningar i bygglovsansökan är det min bedömning att det inte finns utrymme för dessa ytkrävande
installationer på Grandhed 3:33. I ansökan har det även ritats in en värmepanneanläggning, dock har
den lagts på fastigheten Granhed 3:12(som saknar tillstånd för miljöfarlig verksamhet) och det saknas
ritningsdetaljer kring det flislager (bottenplatta, täckning, väg mm) som ingår i en full anläggning.
Kommer infiltrationsanläggning och filslager att byggas på Granhed 3:12 som i dagsläget helt saknar
tillstånd för miljöfarlig verksamt? Hur kommer vattenförsörjningen att lösas, var läggs pumphus, borras
det ny brunn etc. I yttrande daterat 2019-01-01 (MIL.2016.158) konstateras ”Under rubriken
Vattenbehov framgår inte att Länsstyrelsen i Södermanlands län informerade om att det inte finns
något tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken för verksamheten. Tillstånd borde ha
sökts och prövats i samband med prövningen av det gällande tillståndet för Jesi Kycklingfarm då denna
verksamhets vattenuttag inte är att anse som vattentäkt för en jordbruksfastighets
husbehovsförbrukning. Jämför prövningen av miljöprövningsdelegationens ärende dnr 551-5257-2017. ”
Jag har stora betänkligheter kring förslagen verksamhet och hur det kommer att påverka min fastighet
samt omgivande naturområden. Speciellt påpekas allvarliga brister kring förtydligande om vem som
är huvudman bakom det bolag som söker bygglovet, angiven byggherre samt markägare. Vem är
ansvarig för att tillse att miljöåläggande uppfylls på ett betryggande sätt?
Stora vitala delar av industrianläggningen saknas i den ingivna ansökan om bygglov. inklusive
detaljplan för gödselstack(ar) med täckningsalternativ, vatteninfiltrationsanläggning,
värmepanneanläggning med flislager samt detaljplan för anläggning av vattenuttaget (pumphus,
borrning av brunn etc.) inklusive tillstånd för industriellt uttag av vatten. Det saknas också ansökan
om dispens för strandskydd i ingiven bygglovsansökan.
Jag bedömer att bygglov ej bör kunna ges innan det finns en fullständig planritning av anläggningen
samt att alla tillstånd för miljöfarlig verksamhet och dispens för strand- och biotop-skydd erhållits.

Ägarbilden
Om bygglov ges till vem ges det i så fall? Bolaget som driver verksamheten, bolaget som bygger,
bolaget som skickar in ansökan, privatpersonen som äger marken?
Oklara representanter. Ansökan om bygglov har ingivits av Elanus 3 AB, med kontaktuppgifter
angivet till XXXXX (epost-adress, telefon). Ansökan är underskriven av XXXXX.
I ansökan anges byggherre vara Elanus 3 men på ritningarna anges byggherren vara Knud DaugaardHansen under Elanus 3. Han driver kycklingstallar i Danmark, ritningarna har också dragits upp av en
dansk jordbruksorganisation – Kolding Herreds Landbrugsforening.
Har verksamhetens miljöprövningstillstånd överlåtits till nytt bolag? Den ursprungliga
tillståndsansökan för verksamheten gavs till ett bolag som kallades Jesi Kyckling AB. Marken ägs av
person med anknytning till detta bolag. Enda bolag i dagsläget som finns aktivt är Jesi Bygg AB. Nu
verkar verksamhetens fortsatta drift ha tagits över av nya bolag och huvudmän. Det bolag som ingivit
ansökan framstår som ett holdingbolag registrerat på en advokatfirma. Detta bolag har ingen som helst
erfarenhet av att bedriva miljöfarlig industriverksamhet. Kan bygglov ges till ett bolag som inte har
miljögodkännande för verksamheten i fråga.

Bygglov – Ritningar
Bifogade dokument specificerar endast ytterst summariskt hur företaget tänker hantera olika aspekter
av verksamheten. Det är klart listat hur man bygger stallarna men inte alls specificerat hur man tänker
hantera verksamhetens miljöpåverkande aspekter. Bla listas följande.
Anslutning till vatten

Kommentar:

Enskild anläggning

Stor oro föreligger kring den enorma vattenförbrukningen som
verksamheten kräver. I ansökan förtydligas inte hur detta vattenuttag
skall ske. Se rubrik Förorening av grundvatten nedan.

Anslutning till avlopp

Kommentar:

Enskild anläggning

Återigen specificeras inte de tekniska lösningarna som krävs för
hantering av stor mängd avloppsvatten. Se ytterligare kommentarer
under rubriken
Förorening av vatten

Anslutning till dagvatten

Kommentarer:

Enskild anläggning

Ingen specifikation i ansökan om hur stora mängder dagvatten från
stora takytor och betongplattor ska hanteras. Byggnadernas placering
på tomtgräns med avrinning mot Älgsjön och dricksvattenuttag för
min fastighet är starkt oroande.
Det har också specificerats i verksamhetsplanen att gödsel ska lagras
på plats i täckta högar. I bygglovet framgår inte alls var detta lager
skall placeras. Se rubriken Ammoniakavgångar samt Förorening av
ytvatten

Uppvärmning

Kommentarer:

Flispanna

Bygglovsansökan gäller Granhed 3:33 men enligt ritningar ligger
värmepannan på Granhed 3:12.
I tidigare ansökan har det angivits att flispanna ska användas. I
senaste versionen som ingavs i november -18 anges att oljepanna
skulle användas. Nu verkar vi vara tillbaka till flispanna. Kommunen
bör titta extra på detta då det kraftigt påverkar de miljöåtgärder som
företaget måste tillse finns på plats.
I den ursprungliga miljötillståndsansökan angavs också att det skulle
brännas fågelkadaver i ugnen. Är detta fortfarande aktuellt och i så
fall hur hanterar bolaget rening av avgaserna. Se rubrik Förbränning –
värmepanna och bränning av kycklingkadaver

Slutsats: Innan bygglov kan meddelas bör dessa aspekter av verksamheten specificeras i ansökan.

Ingiven planritning. Kommentarer: På ritningen saknas 1. lagringsplats för gödsel som kan hantera 6
månaders uppsamlat hönsskit. 2. Vart vattenuttag kommer att ske. 3. Avsaknad av placering av
avloppsanläggning med infiltration (är ”dam” det som tilltänkts för tvättvatten etc?), 4. Värmepanna
har lagts på Granhed 3:12, det saknas plan för vägtransport, flislager mm samt att denna ansökan
gäller Granhed 3:33. 5. Plats för stora transportlastbilar att hämta/lämna fjäderfä, tömma gödsel
lagringsplatser etc.

Förorening av vatten
Placering av djurstallar
I ursprungsansökan angavs att 2 byggnader skulle placeras på Granhed 3:33. I en uppdaterad ansökan
som avslogs i november 2018 önskades fri placering av 4 byggnader på Granhed 3:33 och Granhed 3:12.
Nu verkar det som planen återgår till att endast bebygga 3:33
I yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-01-255 konstateras det att: Nämnden
anser att Granhed 3:33 är mest lämplig ur miljösynpunkt då det innebär minst påverkan med avseende
på det vatten, murarna och den åkerholme som annars skulle tas bort. Bygglov och eventuell
strandskyddsdispens har inte sökts för byggnationerna.
I inkommit bygglov saknas ansökan om strandskyddsdispens.
I och med ändring av ansökan till att lägga djurstallar enbart på Granhed 3:33 får man anta att
hönsgödsel kommer att lagras i anslutning till dessa byggnader. Detta får som belyses i originaltillståndet avsevärda miljöpåverkan. På ingiven planritning saknas dessa gödseldeponier. Om man
planerar att förvara gödsel på Granhed 3:12 bör detta specificeras och tillstånd erhållas innan bygglov
medges.
Placering av samtliga stallar på både Granhed 3:33 verkar ge väldigt lite utrymme för anläggning
system för hantering av dagvatten, avlopp samt transporter till och från anläggningen. Fastigheten
verkar inte alls lämplig för denna typ av verksamhet.

Förorening av grundvatten
Då enda vattenkälla på (Fjällskäfte 1:13) är brunnsvatten påverkas vi också av förorening av grundvatten.
Verksamhetens dispens från ett normalt dimensionerat gödsellager inger en betydande oro kring
negativa effekter på kvaliteten av grusåsens vatten som förser vårt grundvattnen. Inkomna handlingar
visar på inkonsekvens i vilken lagringsprincip och volym man har tänkt sig samt total avsaknad av
placering av sådana anläggningar. Vid eventuella störningar i driften av den underdimensionerade
lagringskapaciteten, som tex extrem väderlek, i form av omfattande nederbörd (regn avrinningsproblem/snö omöjliggörande av bortforsling av hönsskiten) är risken stor för negativ
miljöpåverkan.
Om inte det inte genomförs en geoteknisk undersökning som påvisar att effekterna av verksamheten
inte har en negativ inverkan kan vi inte stödja en fortsatt utveckling av verksamhet på Granhed utan
stor oro för vår vattenförsörjning och vattenkvalité.

Förorening av ytvatten
Avrinning under rengöringsprocessen av stallar samt hantering av dagvatten verkar enligt ansökan
närmast okontrollerad med stora hårdgjorda ytor runt fastigheterna och stort uttag av grundvatten som
måste deponeras någonstans.
I bifogad topografisk karta påvisas den stora problematiken med placering av bolagets verksamhet på
Granhed 3:33/3:12. Det höga läget för fastigheterna innebär att avrinning från verksamheten kommer
att dränera mot lägre liggande terräng. Från Granhed 3:33 framför allt mot Grindmossen, en känslig
naturtyp med svårbedömda effekter, men även mot inflödet till Älgsjöns norra ända. Från Granhed 3:12
blir problematiken värre med tydliga avrinningsvägar mot viken vid Bångsta och Himlingskogens
naturreservat. En del av naturreservatet utgör även ett Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet.

Avrinning från verksamheten kommer förutom risker för grundvattenskvalité att påverka närmiljön för
boende runt Älgsjön. 7 bebyggda fastigheter finns runt sjön med privata badplatser i anslutning till
tomterna samt en offentlig badplats vid södra änden av sjön skulle med största sannolikhet påverkas
negativt av bolagets föreslagna verksamhet. Fritidsfiske förekommer också i Älgsjön.

Förorening av luftmiljö
Ammoniakavgångar
Som omedelbar granne på bebodd fastighet har vi också avsevärd oro kring det som i ansökan kallas
”ammoniakavgångar”, dvs skitlukt. I ansökan påstås att närmast bebodda fastighet utgörs av villor på
cirka 600-700 m från verksamhetens fastigheter. Detta är inte sant, Fjällskäfte 1:13 tomtgräns ligger
400-450 m från Granhed 3:33 .
Lagring av hönsskit sker i öppen dag på hårdgjorda ytor vilket inte ger några som helst möjligheter att
reducera ammoniakavgångar, dvs vi kommer att utsättas för förorenad luft på en bebodd fastighet i
omedelbar närhet av verksamheten. Miljöprövningsdelegationen skriver i ansökan: ”Påverkan på den
yttre miljön uppges främst ske i form av avgång av ammoniak från stallar och kycklinggödsel samt viss
påverkan på den biologiska mångfalden.”

Förbränning – värmepanna och bränning av kycklingkadaver
I originalansökan angavs att uppvärmning sker genom eldning av biobränsle. Här anges att det kommer
bli utsläpp av stoft. Bolaget har inte specificerat hur detta kommer att begränsas, enligt krav i
originalansökan.
I ansökan anges ”Avfall utgörs främst av döda kycklingar, aska, förpackningar samt brännbart.
Kycklingkadaver avses förbrännas i pannan”. Kontroll av vad som kommer att förbrännas i pannan är
enligt vår bedömning omöjlig att säkerställa. Vår oro ör stor att allt möjligt avfall, inklusive hönsskit och
kycklingkadaver kommer att förorena luftmiljön på en fastighet som ligger mindre än 500 meter från
verksamhetens tomtgräns.
I Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 2017 konstateras det:
”Bolaget har uppgett i ansökan att förbränning av kadaver kommer att ske i egen biobränslepanna med
låg kapacitet. I bilaga till ansökan har bolaget uppgett att förbränning kommer att ske efter
godkännande från Jordbruksverket med en gräns på 50 ton/ timme och då benämns
förbränningsanläggning med låg kapacitet och att bolagets totala mängd kadaver uppgår till 53 ton/år.
Gränsen för förbränningsanläggning med låg kapacitet är 50 kg per timme, inte ton”
Med en kadaveravfallmängd om 53 ton och uppgiven förbränningskapacitet på 50kg/tim innebär detta
följande:
Total mängd kadaver
Förbränningskapacitet
Antal timmar förbränning
Antal dagar med förbränning dygnet runt.

53000 kg
50 kg per timma
1060 timmar
44.2 dygn

Vi anser att en sådan hantering av kadaveravfallet är totalt orimlig med avseende på tekniska
möjligheter, luftföroreningar och hantering av uppkomna restprodukter. Antagligen kommer man inte
att elda dygnet runt vilket istället medför att närboende får leva med lukt av kadaverförbränning
under en stor del av årets dagar. I ansökan är det oklart hur detta kan skötas på ett miljömässigt
tillfredställande sätt.

I kompletteringsansökan anges också en ändring där oljepanna kommer användas som alternativ till
biobränsle. Detta kommer med största sannolikhet innebära oljeanvändning under största delen av
tiden, samt lagring av diesel på fastigheten. Detta avsteg från användning av biobränsle bör påverka
kommunens beslut.
I relation till ursprungsansökan yttrade Samhällsbyggnadsförvaltningen följande: ”I ansökan och även i
svar till närboende har bolaget uppgett att ingen lagring av diesel kommer att ske på fastigheterna. I den
komplettering som inkommit till Miljöprövningsdelegationen uppges att diesel kommer att förvaras på
fastigheten, en cistern på 2-3 kubikmeter med diesel och en cistern på 15 kubikmeter med miljödiesel,
eldningsolja.” I bygglovsansökan saknas denna dieselcistern.
Det saknas utredning kring detta alternativ och vad det får för konsekvens på närmiljön både med
avseende på avrinning, spill och luftkvalité.

Buller
Enlig samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande 2017: Avseende buller har bolaget i svar till närboende
uppgett att de kan styra över transporterna och att det till stor del inte kommer att ske på nätterna. I
miljökonsekvensbeskrivningen uppges dock att transporter av slaktkycklingar kommer att ske nattetid
och att bolaget inte kan påverka dessa. Totala antalet transporter som kommer att ske dag/kväll och
dag/nattetid (188 st) uppges till 504 st totalt. Nämnden anser att bolaget i den mån det är möjligt
kopplat till verksamhetens utformning styr de tunga transporterna till att främst ske dagtid mellan 07.00
till 20.00. Inkonsekvens i svar till boende (varav jag ej har tillfrågats) samt tillståndsmyndigheter ger vid
handen att denna aspekt är ytterst flytande och sannolikt ej kommer att överensstämma med den
faktisk verksamheten. I dagsläget verkar det som det blir åtminstone 1-2 tunga transporter per dag och
att en stor del av dessa kommer att ske nattetid.
Som boende endast 400 meter från föreslagen verksamhet oroas vi starkt av totalt oreglerade
transporter med buller som följd. I verksamhetsplanen anges tydligt att Jesi inte kan påverka när dessa
transporter kommer att ske. För oss på Fjällskäfte 1:13 innebär detta en kraftig ljudförorening och ett
stort ingrepp i vår närmiljö som är unik for fastigheten.

Sammanfattning
Vår övergripande syn på föreslagen verksamhet är att planering har genomförts för att på största
möjliga vis undanhålla insyn från berörda grannar, se inlaga från Fjällskäfte Förvaltning, samt total
avsaknad av syfte att kontakta bebodda fastigheter i omedelbar anslutning till föreslagen verksamhet, se
denna inlaga. Vi hänvisar till senaste kompletterande samrådsunderlag där endast 2 fastigheter med
tomtgräns kontaktas trots att verksamheten kommer att påverka andra fastigheters vatten, ljud och luftmiljö.
Ägarbilden är mycket oklar och det framgår inte vem som är huvudman för verksamheten. Vi befarar att
erhållet tillstånd kommer att överlåtas på parter som inte redovisas in den aktuella ansökan.
Flera aspekter av verksamheten verkar skifta mot enklare lösningar som ej tar tillräckligt stor hänsyn till
omgivande miljö och där risken är stor att slutresultatet blir utsläpp och föroreningar av närmiljön.
Vår bedömning är att verksamheten är hafsigt planerad med oklara tillstånd, otillräckliga
avsättningar möjligheter för avfallsprodukter och stora risker för omedelbar närmiljö. Ansökan försöker
få tillstånd att bygga delar på Granhed 3:12 där verksamhetstillstånd tidigare har nekats med hänsyn till
biotop skydd mm.
Sammanfattningsvis verkar Grandhed 3:33 och 3:12 fullständigt olämplig för förslagen verksamhet
med avseende på terrängförhållanden och negativ miljöpåverkan där tillstånd och problemlösningar
saknas för vitala delar av verksamheten.
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Inledning
Som närmsta bebodda fastighet (Fjällskäfte 1:13) på ett avstånd mindre än 500 m från föreslagen
verksamhet önskar jag att följande synpunkter tas i beaktande i samband med bygglovsansökan
BYGG.2019.22 på Granhed 3:33
Av handlingar bifogade med ansökan framgår inte med tydlighet vem som står bakom verksamheten
som det söks tillstånd för. Sökande äger idag inte marken som bygglov sökts för. Vilka avtal finns mellan
markägaren och sökanden som tillåter att det bebyggs på fastigheterna.
Flera punkter som pekats ut som vitala för att säkra aspekter vid drift av miljöfarlig industriverksamhet
och följa de krav som pekas ut av Miljöprövningsdelegationen har inte besvarats i och med de dokument
som ingivits tillsammans med bygglovsansökan. Det avsaknas planritningar för gödseldeponi, inklusive
beskrivning av hur täckning av deponi kommer att genomföras. Det saknas även planritningar för den
vatteninfiltrationsanläggning som ligger till grund för tillståndet för miljöfarlig verksamhet. Av ingivna
ritningar i bygglovsansökan är det min bedömning att det inte finns utrymme för dessa ytkrävande
installationer på Grandhed 3:33. I ansökan har det även ritats in en värmepanneanläggning, dock har
den lagts på fastigheten Granhed 3:12(som saknar tillstånd för miljöfarlig verksamhet) och det saknas
ritningsdetaljer kring det flislager (bottenplatta, täckning, väg mm) som ingår i en full anläggning.
Kommer infiltrationsanläggning och filslager att byggas på Granhed 3:12 som i dagsläget helt saknar
tillstånd för miljöfarlig verksamt? Hur kommer vattenförsörjningen att lösas, var läggs pumphus, borras
det ny brunn etc. I yttrande daterat 2019-01-01 (MIL.2016.158) konstateras ”Under rubriken
Vattenbehov framgår inte att Ulrika Schröder, Länsstyrelsen i Södermanlands län informerade om att det
inte finns något tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken för verksamheten. Tillstånd
borde ha sökts och prövats i samband med prövningen av det gällande tillståndet för Jesi Kycklingfarm
då denna verksamhets vattenuttag inte är att anse som vattentäkt för en jordbruksfastighets
husbehovsförbrukning. Jämför prövningen av miljöprövningsdelegationens ärende dnr 551-5257-2017. ”
Jag har stora betänkligheter kring förslagen verksamhet och hur det kommer att påverka min fastighet
samt omgivande naturområden. Speciellt påpekas allvarliga brister kring förtydligande om vem som
är huvudman bakom det bolag som söker bygglovet, angiven byggherre samt markägare. Vem är
ansvarig för att tillse att miljöåläggande uppfylls på ett betryggande sätt?
Stora vitala delar av industrianläggningen saknas i den ingivna ansökan om bygglov. inklusive
detaljplan för gödselstack(ar) med täckningsalternativ, vatteninfiltrationsanläggning,
värmepanneanläggning med flislager samt detaljplan för anläggning av vattenuttaget (pumphus,
borrning av brunn etc.) inklusive tillstånd för industriellt uttag av vatten. Det saknas också ansökan
om dispens för strandskydd i ingiven bygglovsansökan.
Jag bedömer att bygglov ej bör kunna ges innan det finns en fullständig planritning av anläggningen
samt att alla tillstånd för miljöfarlig verksamhet och dispens för strand- och biotop-skydd erhållits.

Ägarbilden
Om bygglov ges till vem ges det i så fall? Bolaget som driver verksamheten, bolaget som bygger,
bolaget som skickar in ansökan, privatpersonen som äger marken?
Oklara representanter. Ansökan om bygglov har ingivits av Elanus 3 AB, med kontaktuppgifter angivet
till Marc Harris (epost-adress, telefon). Ansökan är underskriven av Robin Dangoor.
I ansökan anges byggherre vara Elanus 3 men på ritningarna anges byggherren vara Knud DaugaardHansen under Elanus 3. Han driver kycklingstallar i Danmark, ritningarna har också dragits upp av en
dansk jordbruksorganisation – Kolding Herreds Landbrugsforening.
Har verksamhetens miljöprövningstillstånd överlåtits till nytt bolag? Den ursprungliga
tillståndsansökan för verksamheten gavs till ett bolag som kallades Jesi Kyckling AB. Marken ägs av
person med anknytning till detta bolag. Enda bolag i dagsläget som finns aktivt är Jesi Bygg AB. Nu
verkar verksamhetens fortsatta drift ha tagits över av nya bolag och huvudmän. Det bolag som ingivit
ansökan framstår som ett holdingbolag registrerat på en advokatfirma. Detta bolag har ingen som helst
erfarenhet av att bedriva miljöfarlig industriverksamhet. Kan bygglov ges till ett bolag som inte har
miljögodkännande för verksamheten i fråga.

Bygglov – Ritningar
Bifogade dokument specificerar endast ytterst summariskt hur företaget tänker hantera olika aspekter
av verksamheten. Det är klart listat hur man bygger stallarna men inte alls specificerat hur man tänker
hantera verksamhetens miljöpåverkande aspekter. Bla listas följande.
Anslutning till vatten

Kommentar:

Enskild anläggning

Stor oro föreligger kring den enorma vattenförbrukningen som
verksamheten kräver. I ansökan förtydligas inte hur detta vattenuttag
skall ske. Se rubrik Förorening av grundvatten nedan.

Anslutning till avlopp

Kommentar:

Enskild anläggning

Återigen specificeras inte de tekniska lösningarna som krävs för
hantering av stor mängd avloppsvatten. Se ytterligare kommentarer
under rubriken
Förorening av vatten

Anslutning till dagvatten

Kommentarer:

Enskild anläggning

Ingen specifikation i ansökan om hur stora mängder dagvatten från
stora takytor och betongplattor ska hanteras. Byggnadernas placering
på tomtgräns med avrinning mot Älgsjön och dricksvattenuttag för
min fastighet är starkt oroande.
Det har också specificerats i verksamhetsplanen att gödsel ska lagras
på plats i täckta högar. I bygglovet framgår inte alls var detta lager
skall placeras. Se rubriken Ammoniakavgångar samt Förorening av
ytvatten

Uppvärmning

Kommentarer:

Flispanna

Bygglovsansökan gäller Granhed 3:33 men enligt ritningar ligger
värmepannan på Granhed 3:12.
I tidigare ansökan har det angivits att flispanna ska användas. I
senaste versionen som ingavs i november -18 anges att oljepanna
skulle användas. Nu verkar vi vara tillbaka till flispanna. Kommunen
bör titta extra på detta då det kraftigt påverkar de miljöåtgärder som
företaget måste tillse finns på plats.
I den ursprungliga miljötillståndsansökan angavs också att det skulle
brännas fågelkadaver i ugnen. Är detta fortfarande aktuellt och i så
fall hur hanterar bolaget rening av avgaserna. Se rubrik Förbränning –
värmepanna och bränning av kycklingkadaver

Slutsats: Innan bygglov kan meddelas bör dessa aspekter av verksamheten specificeras i ansökan.

Ingiven planritning. Kommentarer: På ritningen saknas 1. lagringsplats för gödsel som kan hantera 6
månaders uppsamlat hönsskit. 2. Vart vattenuttag kommer att ske. 3. Avsaknad av placering av
avloppsanläggning med infiltration (är ”dam” det som tilltänkts för tvättvatten etc?), 4. Värmepanna
har lagts på Granhed 3:12, det saknas plan för vägtransport, flislager mm samt att denna ansökan
gäller Granhed 3:33. 5. Plats för stora transportlastbilar att hämta/lämna fjäderfä, tömma gödsel
lagringsplatser etc.

Förorening av vatten
Placering av djurstallar
I ursprungsansökan angavs att 2 byggnader skulle placeras på Granhed 3:33. I en uppdaterad ansökan
som avslogs i november 2018 önskades fri placering av 4 byggnader på Granhed 3:33 och Granhed 3:12.
Nu verkar det som planen återgår till att endast bebygga 3:33
I yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-01-255 konstateras det att: Nämnden
anser att Granhed 3:33 är mest lämplig ur miljösynpunkt då det innebär minst påverkan med avseende
på det vatten, murarna och den åkerholme som annars skulle tas bort. Bygglov och eventuell
strandskyddsdispens har inte sökts för byggnationerna.
I inkommit bygglov saknas ansökan om strandskyddsdispens.
I och med ändring av ansökan till att lägga djurstallar enbart på Granhed 3:33 får man anta att
hönsgödsel kommer att lagras i anslutning till dessa byggnader. Detta får som belyses i originaltillståndet avsevärda miljöpåverkan. På ingiven planritning saknas dessa gödseldeponier. Om man
planerar att förvara gödsel på Granhed 3:12 bör detta specificeras och tillstånd erhållas innan bygglov
medges.
Placering av samtliga stallar på både Granhed 3:33 verkar ge väldigt lite utrymme för anläggning
system för hantering av dagvatten, avlopp samt transporter till och från anläggningen. Fastigheten
verkar inte alls lämplig för denna typ av verksamhet.

Förorening av grundvatten
Då enda vattenkälla på (Fjällskäfte 1:13) är brunnsvatten påverkas vi också av förorening av grundvatten.
Verksamhetens dispens från ett normalt dimensionerat gödsellager inger en betydande oro kring
negativa effekter på kvaliteten av grusåsens vatten som förser vårt grundvattnen. Inkomna handlingar
visar på inkonsekvens i vilken lagringsprincip och volym man har tänkt sig samt total avsaknad av
placering av sådana anläggningar. Vid eventuella störningar i driften av den underdimensionerade
lagringskapaciteten, som tex extrem väderlek, i form av omfattande nederbörd (regn avrinningsproblem/snö omöjliggörande av bortforsling av hönsskiten) är risken stor för negativ
miljöpåverkan.
Om inte det inte genomförs en geoteknisk undersökning som påvisar att effekterna av verksamheten
inte har en negativ inverkan kan vi inte stödja en fortsatt utveckling av verksamhet på Granhed utan
stor oro för vår vattenförsörjning och vattenkvalité.

Förorening av ytvatten
Avrinning under rengöringsprocessen av stallar samt hantering av dagvatten verkar enligt ansökan
närmast okontrollerad med stora hårdgjorda ytor runt fastigheterna och stort uttag av grundvatten som
måste deponeras någonstans.
I bifogad topografisk karta påvisas den stora problematiken med placering av bolagets verksamhet på
Granhed 3:33/3:12. Det höga läget för fastigheterna innebär att avrinning från verksamheten kommer
att dränera mot lägre liggande terräng. Från Granhed 3:33 framför allt mot Grindmossen, en känslig
naturtyp med svårbedömda effekter, men även mot inflödet till Älgsjöns norra ända. Från Granhed 3:12
blir problematiken värre med tydliga avrinningsvägar mot viken vid Bångsta och Himlingskogens
naturreservat. En del av naturreservatet utgör även ett Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet.

Avrinning från verksamheten kommer förutom risker för grundvattenskvalité att påverka närmiljön för
boende runt Älgsjön. 7 bebyggda fastigheter finns runt sjön med privata badplatser i anslutning till
tomterna samt en offentlig badplats vid södra änden av sjön skulle med största sannolikhet påverkas
negativt av bolagets föreslagna verksamhet. Fritidsfiske förekommer också i Älgsjön.

Förorening av luftmiljö
Ammoniakavgångar
Som omedelbar granne på bebodd fastighet har vi också avsevärd oro kring det som i ansökan kallas
”ammoniakavgångar”, dvs skitlukt. I ansökan påstås att närmast bebodda fastighet utgörs av villor på
cirka 600-700 m från verksamhetens fastigheter. Detta är inte sant, Fjällskäfte 1:13 tomtgräns ligger
400-450 m från Granhed 3:33 .
Lagring av hönsskit sker i öppen dag på hårdgjorda ytor vilket inte ger några som helst möjligheter att
reducera ammoniakavgångar, dvs vi kommer att utsättas för förorenad luft på en bebodd fastighet i
omedelbar närhet av verksamheten. Miljöprövningsdelegationen skriver i ansökan: ”Påverkan på den
yttre miljön uppges främst ske i form av avgång av ammoniak från stallar och kycklinggödsel samt viss
påverkan på den biologiska mångfalden.”

Förbränning – värmepanna och bränning av kycklingkadaver
I originalansökan angavs att uppvärmning sker genom eldning av biobränsle. Här anges att det kommer
bli utsläpp av stoft. Bolaget har inte specificerat hur detta kommer att begränsas, enligt krav i
originalansökan.
I ansökan anges ”Avfall utgörs främst av döda kycklingar, aska, förpackningar samt brännbart.
Kycklingkadaver avses förbrännas i pannan”. Kontroll av vad som kommer att förbrännas i pannan är
enligt vår bedömning omöjlig att säkerställa. Vår oro ör stor att allt möjligt avfall, inklusive hönsskit och
kycklingkadaver kommer att förorena luftmiljön på en fastighet som ligger mindre än 500 meter från
verksamhetens tomtgräns.
I Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 2017 konstateras det:
”Bolaget har uppgett i ansökan att förbränning av kadaver kommer att ske i egen biobränslepanna med
låg kapacitet. I bilaga till ansökan har bolaget uppgett att förbränning kommer att ske efter
godkännande från Jordbruksverket med en gräns på 50 ton/ timme och då benämns
förbränningsanläggning med låg kapacitet och att bolagets totala mängd kadaver uppgår till 53 ton/år.
Gränsen för förbränningsanläggning med låg kapacitet är 50 kg per timme, inte ton”
Med en kadaveravfallmängd om 53 ton och uppgiven förbränningskapacitet på 50kg/tim innebär detta
följande:
Total mängd kadaver
Förbränningskapacitet
Antal timmar förbränning
Antal dagar med förbränning dygnet runt.

53000 kg
50 kg per timma
1060 timmar
44.2 dygn

Vi anser att en sådan hantering av kadaveravfallet är totalt orimlig med avseende på tekniska
möjligheter, luftföroreningar och hantering av uppkomna restprodukter. Antagligen kommer man inte
att elda dygnet runt vilket istället medför att närboende får leva med lukt av kadaverförbränning
under en stor del av årets dagar. I ansökan är det oklart hur detta kan skötas på ett miljömässigt
tillfredställande sätt.

I kompletteringsansökan anges också en ändring där oljepanna kommer användas som alternativ till
biobränsle. Detta kommer med största sannolikhet innebära oljeanvändning under största delen av
tiden, samt lagring av diesel på fastigheten. Detta avsteg från användning av biobränsle bör påverka
kommunens beslut.
I relation till ursprungsansökan yttrade Samhällsbyggnadsförvaltningen följande: ”I ansökan och även i
svar till närboende har bolaget uppgett att ingen lagring av diesel kommer att ske på fastigheterna. I den
komplettering som inkommit till Miljöprövningsdelegationen uppges att diesel kommer att förvaras på
fastigheten, en cistern på 2-3 kubikmeter med diesel och en cistern på 15 kubikmeter med miljödiesel,
eldningsolja.” I bygglovsansökan saknas denna dieselcistern.
Det saknas utredning kring detta alternativ och vad det får för konsekvens på närmiljön både med
avseende på avrinning, spill och luftkvalité.

Buller
Enlig samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande 2017: Avseende buller har bolaget i svar till närboende
uppgett att de kan styra över transporterna och att det till stor del inte kommer att ske på nätterna. I
miljökonsekvensbeskrivningen uppges dock att transporter av slaktkycklingar kommer att ske nattetid
och att bolaget inte kan påverka dessa. Totala antalet transporter som kommer att ske dag/kväll och
dag/nattetid (188 st) uppges till 504 st totalt. Nämnden anser att bolaget i den mån det är möjligt
kopplat till verksamhetens utformning styr de tunga transporterna till att främst ske dagtid mellan 07.00
till 20.00. Inkonsekvens i svar till boende (varav jag ej har tillfrågats) samt tillståndsmyndigheter ger vid
handen att denna aspekt är ytterst flytande och sannolikt ej kommer att överensstämma med den
faktisk verksamheten. I dagsläget verkar det som det blir åtminstone 1-2 tunga transporter per dag och
att en stor del av dessa kommer att ske nattetid.
Som boende endast 400 meter från föreslagen verksamhet oroas vi starkt av totalt oreglerade
transporter med buller som följd. I verksamhetsplanen anges tydligt att Jesi inte kan påverka när dessa
transporter kommer att ske. För oss på Fjällskäfte 1:13 innebär detta en kraftig ljudförorening och ett
stort ingrepp i vår närmiljö som är unik for fastigheten.

Sammanfattning
Vår övergripande syn på föreslagen verksamhet är att planering har genomförts för att på största
möjliga vis undanhålla insyn från berörda grannar, se inlaga från Fjällskäfte Förvaltning, samt total
avsaknad av syfte att kontakta bebodda fastigheter i omedelbar anslutning till föreslagen verksamhet, se
denna inlaga. Vi hänvisar till senaste kompletterande samrådsunderlag där endast 2 fastigheter med
tomtgräns kontaktas trots att verksamheten kommer att påverka andra fastigheters vatten, ljud och luftmiljö.
Ägarbilden är mycket oklar och det framgår inte vem som är huvudman för verksamheten. Vi befarar att
erhållet tillstånd kommer att överlåtas på parter som inte redovisas in den aktuella ansökan.
Flera aspekter av verksamheten verkar skifta mot enklare lösningar som ej tar tillräckligt stor hänsyn till
omgivande miljö och där risken är stor att slutresultatet blir utsläpp och föroreningar av närmiljön.
Vår bedömning är att verksamheten är hafsigt planerad med oklara tillstånd, otillräckliga
avsättningar möjligheter för avfallsprodukter och stora risker för omedelbar närmiljö. Ansökan försöker
få tillstånd att bygga delar på Granhed 3:12 där verksamhetstillstånd tidigare har nekats med hänsyn till
biotop skydd mm.
Sammanfattningsvis verkar Grandhed 3:33 och 3:12 fullständigt olämplig för förslagen verksamhet
med avseende på terrängförhållanden och negativ miljöpåverkan där tillstånd och problemlösningar
saknas för vitala delar av verksamheten.
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Från:
Skickat: den 28 februari 2019 08:10
Till: Herbertsson Jenny; .Samhällsbyggnadsförvaltningen; Hagberg John
Ämne: Inlaga rörande ärende BYGG.2019.22

Till:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare John Hagberg
CC:
Katrineholms Kommun
Jenny Herbersston; Miljöinspektör

2019-02-27
Med anledning av bygglovsansökan för Grandhed 3:33 (BYGG.2019.22) till Katrineholms
Kommun och som yttrande kring denna ansökan vänligen se bifogad skrivelse (PDF).

Vänligen XXXXX

Hagberg John
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

den 9 maj 2019 15:29
Hagberg John
Granhed 3:33
SKMBT_C224e19050914350.pdf

Hej Johan
Ledsen att det har tagit tid detta ärende.
Jag bifogar en situationsplan på tomt 3:33 där det framgår parkering, silo, vägar och dylikt.
Jag bifogar även en bild med mått på silon som ska stå där.
Hoppas detta räcker för komplettering på bygglovet på tomt Granhed 3:33.
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Hagberg John
Hagberg John
den 17 maj 2019 08:41

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

SV: SV: SV: Granhed 3:12

Då är jag med. I så fall ska vi ha en situationsplan för åtgärderna som rör 3:33. Då ska vi inte ha en situationsplan med
byggnaderna inritade på båda fastigheterna. Problemet blir om det står i verksamhetsbeskrivningen att tex ett pumphus
ska byggas men på situationsplanen finns inget pumphus redovisat. Allt som planeras att byggas på fastighten ska
redovisas och det ska även stå med på ansökningsblanketten. Ska det byggas på flera fastigheter ska det redovisas på
ansökningsblanketten. Nu har ni skickat in tre situationsplaner, vilken gäller? Den som gäller, har ni med uppgifter om
alla de planerade byggnadsverken på ansökningsblanketten.//John
Från:
Skickat: den 15 maj 2019 10:19
Till: Hagberg John
Ämne: Re: SV: SV: Granhed 3:12

Hej
Nej jag menar kan vi göra klart bygglovet på 3:33 och sedan får jag och fastighetsägaren utreda vidare om 3:12 och om
det verkligen ska byggas något där?

Skickat från min iPhone
15 maj 2019 kl. 09:34 skrev Hagberg John <John.Hagberg@katrineholm.se>:
Får byggnaden plats där? Det är ju många byggnader som det är på en för ändamålet liten
fastighet.//John
Från:]
Skickat: den 15 maj 2019 09:14
Till: Hagberg John
Ämne: Re: SV: Granhed 3:12

Hej
Okej då vet jag.
Hur ser du på andra tomten 3:33?
Går det att få bygglov där?
Christer
Skickat från min iPhone
15 maj 2019 kl. 08:37 skrev Hagberg John <John.Hagberg@katrineholm.se>:
Hej,

1

Närmre de befintliga husen i norr? Det går en gammal mur där som är biotopskyddad
precis söder om huset så det går inte. Det har framgått för sökande då det även pågår
ett miljöärende.//John
Från:
Skickat: den 9 maj 2019 15:32
Till: Hagberg John
Ämne: Granhed 3:12

Hej igen
Jag bifogar en ritning som jag skulle vilja diskutera kring.
Finns det en möjlighet tror du att kunna placera denna byggnad i angränsade till
Granhed 3:33 så att vi ligger längre ifrån dammen än 100 meter?
Jag vet att vi ska skicka in en riktig ansökan men vad tror du om möjligheterna?
Ring gärna mig vid frågor på 0708‐400 522

Från: administration@dangoor‐associates.com <administration@dangoor‐
associates.com>
Skickat: den 9 maj 2019 15:36
Till:
Ämne: Message from KMBT_C224e
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Hagberg John
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 28 maj 2019 20:11
Hagberg John
Sv: SV: SV: Granhed 3:12

Hej
Jag kan förstå att det kan vara förivrande.
Här kommer en lite info om personerna
XXXXX är firmatecknare för Elanus 3A
XXXXX Projektleder i Elanus 3A
XXXXX Är fastighetsägare idag som kommer att sälja fastigheten till Elanus 3A när bygglovet är klart.
Jag hjälper bara XXXXX att få detta klart.
Typ svarar på alla frågor du har men är inte inblandad i bygglovet när ärendet är klart.

Från: Hagberg John <John.Hagberg@katrineholm.se>
Skickat: den 24 maj 2019 15:14
Till:
Ämne: SV: SV: SV: Granhed 3:12

Jag ska kolla igenom allt på måndag och har vi ett fullständigt underlag så ska jag skriva fram ärendet till nämnden. Det
jag skulle vilja få in är ett förtydligande vem som är vem i den här ansökan:
Elanus 3A står som sökande, XXXXX står som kontaktperson,
XXXXX har skrivit under som sökande,
XXXXX är fastighetsägare

John Hagberg
Bygglovshandläggare
-------------------------------------------------------

Plan‐ och bygg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
john.hagberg@katrineholm.se
Telefon: 0150‐570 00 I Växel: 0150‐570 00
katrineholm.se I Facebook I Instagram I Linked in
Besöksadress: Namn på byggnad, gatuadress
Katrineholm‐ Läge för liv och lust
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Från
Skickat: den 24 maj 2019 12:23
Till: Hagberg John
Kopia: 'Joel Lindström'
Ämne: Sv: SV: SV: Granhed 3:12

Hej John
Här kommer en slutgiltig situationsplan på allt som ska byggas på Granhed 3:33
Vad gäller pumphus och annat så beräknas det att göras på den andra fastigheten.
Inget mer än vad som är redovisas ska byggas på denna fastighet.
Bifogar även Joel som är KA i detta projekt.
Meddela gärna om du undrar något mer.

Från: Hagberg John <John.Hagberg@katrineholm.se>
Skickat: den 17 maj 2019 08:41
Till:
Ämne: SV: SV: SV: Granhed 3:12
Då är jag med. I så fall ska vi ha en situationsplan för åtgärderna som rör 3:33. Då ska vi inte ha en situationsplan med
byggnaderna inritade på båda fastigheterna. Problemet blir om det står i verksamhetsbeskrivningen att tex ett pumphus
ska byggas men på situationsplanen finns inget pumphus redovisat. Allt som planeras att byggas på fastighten ska
redovisas och det ska även stå med på ansökningsblanketten. Ska det byggas på flera fastigheter ska det redovisas på
ansökningsblanketten. Nu har ni skickat in tre situationsplaner, vilken gäller? Den som gäller, har ni med uppgifter om
alla de planerade byggnadsverken på ansökningsblanketten.//John
Från:
Skickat: den 15 maj 2019 10:19
Till: Hagberg John
Ämne: Re: SV: SV: Granhed 3:12

Hej
Nej jag menar kan vi göra klart bygglovet på 3:33 och sedan får jag och fastighetsägaren utreda vidare om 3:12 och om
det verkligen ska byggas något där?

Skickat från min iPhone
15 maj 2019 kl. 09:34 skrev Hagberg John <John.Hagberg@katrineholm.se>:
Får byggnaden plats där? Det är ju många byggnader som det är på en för ändamålet liten
fastighet.//John
Från:
Skickat: den 15 maj 2019 09:14
Till: Hagberg John
Ämne: Re: SV: Granhed 3:12

Hej
2

Okej då vet jag.
Hur ser du på andra tomten 3:33?
Går det att få bygglov där?

Skickat från min iPhone
15 maj 2019 kl. 08:37 skrev Hagberg John <John.Hagberg@katrineholm.se>:
Hej,
Närmre de befintliga husen i norr? Det går en gammal mur där som är biotopskyddad
precis söder om huset så det går inte. Det har framgått för sökande då det även pågår
ett miljöärende.//John
Skickat: den 9 maj 2019 15:32
Till: Hagberg John
Ämne: Granhed 3:12

Hej igen
Jag bifogar en ritning som jag skulle vilja diskutera kring.
Finns det en möjlighet tror du att kunna placera denna byggnad i angränsade till
Granhed 3:33 så att vi ligger längre ifrån dammen än 100 meter?
Jag vet att vi ska skicka in en riktig ansökan men vad tror du om möjligheterna?
Ring gärna mig vid frågor på XXXXX
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7. Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
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Tjänsteskrivelse för meddelanden
Meddelanden 2019-06-27
Beslutsmottagare
Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm
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