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BMN §100

INFO.2019.1

Information
Avdelningschef Erik Bjelmrot redovisade handläggningstid för bygglov.
Planarkitekt Ellen Liljencrantz informerade om att detaljplan gällande skola på Norr del
av Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun, kommer att skickas ut på samråd november till
december 2019.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §101

INFO.2019.2

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till
handlingarna.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2019-09-03 - 2019-10-22 med stöd av
gällande delegation.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut 190902-191022

Beslutsmottagare
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §102

PLAN.2019.1

Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2019
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,
daterad 2019-11-06.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för pågående planer
Pågående planer 2019-11-06.pdf

Beslutsmottagare
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §103

BYGG.2018.387

Ansökan om bygglov för bildväxlingsskylt, inom
fastigheten Violen 4, Katrineholms kommun
Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden, beviljas.
1. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
2. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att:
· Kontrollplan datumstämplad 2019-08-28 fastställs
3. Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som
underlag för slutbesked:
·

Ifylld och undertecknad kontrollplan

4. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 10 241 kronor.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att föreslagen bildskärms utformning och
placering är lämplig med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL).
Nämnden bedömer vidare att bildskärmens placering och utformning inte kan antas
medföra sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa eller
betydande olägenhet på annat sätt, enligt 2 kap. 9 § PBL.
Nämnden anser också att förslaget är lämpligt för sitt ändamål och att det har en god
form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla
förutsättningarna
enligt 9 kap. 30 och 10 kap. 23 §§ PBL och bygglov och startbesked kan därmed ges.
Avgift för nedlagd handläggningstid tas ut enligt kommunens gällande taxa för bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd
enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-05, gäller en så
kallad bildväxlingsskylt (bildskärm) på fastighetens hörnfasad mot Strömplan. Skärmen
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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är 2,88 meter bred och 5,76 meter hög exklusive ramverk och har en tjocklek om
maximalt 20 cm. Den byter reklambudskap var 10-onde sekund.
Skärmen är utrustad med ljussensor och automatisk avbländning. Det betyder att dess
ljus anpassas i steg till omkringliggande ljusförhållanden. Sökanden föreslår att skylten
ska vara påslagen dagtid, mellan 07:00 - 22:00.
För byggnaden gäller detaljplan 0483-P13-3 som vann laga kraft 2013-02-21. En av
planens bestämmelser, k1, innebär att de karaktärsdrag och värden hos bebyggelsen,
som angivits i planbeskrivningen, särskilt skall beaktas vid ändring. Värdena som avses
är fasadmaterialet av mörkt tegel, indelningen och dimensionerna på fasadernas
fönsterband, de korrugerade plåtbanden vid fönster och takfot samt på de utskjutande
skärmtakens kant och slutligen även de inbyggda hängrännorna.

Upplysningar
Det här beslutet kan överklagas - se bifogad information.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft
4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på
kungörelse) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan om bygglov
Situationsplan - komplettering
Förslag till kontrollplan
E-post från skyltleverantör - uppgift om skyltens storlek och frekvens på bildbyte
Fasadritning, rev.1

Beslutsmottagare
City-Fastigheter i Katrineholm AB

Ordförandens signatur
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BMN §104

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan
startbesked på fastigheten XXXXX,
Katrineholms kommun
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. byggherren, XXXXX, tillsammans med medsökanden, XXXXX
, påförs en byggsanktionsavgift om 67 030 kronor
2. sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun inom två månader efter det
att beslutet delgivits den avgiftsskyldige
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Christer Johansson (M).

Motivering
Byggherren har påbörjat byggnation av enbostadshus innan startbesked erhållits och
påförs därmed en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 6 § 2p
plan- och byggförordningen.

Sammanfattning av ärendet
2019-02-18 beviljades bygglov för att uppföra ett enbostadshus på 291.6 m2 på
fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun. Tekniskt samråd hölls för ärendet 2019-02-26.
Då det fanns oklarheter mellan byggherren och Sörmland Vatten och avfall AB hurvida en
extra LTA-pump skulle behövas eller ej ombads byggherren reda ut detta innan
byggnationen påbörjades. 2019-06-13 genomfördes ett platsbesök av byggnadsinspektör
då det kommit till Bygg- och miljönämndens kännedom att arbetet påbörjats utan
startbesked. Vid platsbesöket kunde ostridigt fastslås att byggnationen var påbörjad. Se
bilaga 1.

Upplysningar
Det här beslutet kan överklagas - se bifogad information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1.pdf
Sanktion XXXXX.pdf

Beslutsmottagare
XXXXX
XXXXX

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §105

Klagomål gällande förfallen fastighet samt skrotbil, på
fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
ansöka om utdömande av vite på 15 000 kronor för XXXXX gällande fastigheten XXXXX.
Överträdelsen består i att XXXXX inte följt beslut om föreläggande med vite (Bygg- och
miljönämnden 2018-12-05). Överträdelsen konstaterades 2019-10- 16.

Vidare förpliktigas XXXXX att betala det dubbla vitesbeloppet om 30 000 kronor för varje
period om två månader, räknat från det att fastighetsägaren senast skulle ha vidtagit
rättelse, det vill säga fyra månader efter den dag fastighetsägaren blivit delgiven detta
beslut, under vilken tid ovanstående åtgärd inte vidtagits.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Enligt 8 kap 14 § PBL ska
"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras."
Enligt 8 kap 15§ PBL ska
"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."
Enligt 11 kap 37§ PBL framgår att
ett föreläggande får förenas med vite.

Sammanfattning av ärendet
Vid ett platsbesök 2019-10-16 konstaterades att byggnaden inte hade rivits samt att
skrotbilen stod kvar. XXXXX fick beslutet skickat till sig 2018-12-13, Hon svarade per brev
2019-04-08 och det har således gått mer än 4 månader sedan beslutet delgavs.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se bifogat dokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokoll 2018-12-05 - BMN §180
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Hur man överklagar
Dom Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen 2019-09-27 Mål nr P 3916-19
Platsbesök 2019-10-16

Beslutsmottagare
XXXXX

XXXXX
Mark- och miljödomstolen

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §106

Beslut om föreläggande för XXXXX på
fastigheten, XXXXX i Katrineholms kommun
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att XXXXX, XXXXX, JULITA om att på fastigheten XXXXX
flytta från fastigheten de bilagda i beslutet beskrivna fordon och bråtet senast
2020-03-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras när åtgärderna är vidtagna.
Är det inte åtgärdat 2020-03-01 kommer åtgärden att genomföras på fastighetsägarens
bekostnad genom handräckning hos kronofogden.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M) och Christer Johansson (M).

Motivering
Med hänvisning till Plan- och bygglagen, 8 kap. 15§,
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Enligt Plan- och byggförordningen 6 kap 1§ 2 krävs det bygglov för att anordna, inrätta,
uppföra upplag och materialgårdar.
Samt med hänvisning till 11 kap. 39§, Plan- och bygglagen;
Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning
för att genomföra en åtgärd
1. Som avses 8 §, eller,
2. Som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25§ och det inte har
förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser (...)

Sammanfattning av ärendet
När Samhällsbyggnadsförvaltningen åkte ut 2019-10-03 konstaterade man att det stod
närmare 50 avställda fordon, samt fanns diverse upplag med bråte vilket gör att tomten
inte kan anses vara i vårdat skick. XXXXX har getts möjlighet att inkomma med
synpunkter på detta förslag men några sådana har inte inkommit.

Upplysningar
Situationsplanen, har siffror skrivna vart respektive bild togs.
Foton, visar de olika föremålen (inringat är mer detaljerat vad som menas)
Beskrivning foton, beskriver detaljerat vad som finns på respektive bild.
OBS! Foto nr 17 och 18 visar högar med bråte runt ett garage på situationsplanen
Bild 20, vit Skoda XXXXX utgår då denna bil är besiktad och påställd.
Det här beslutet går att överklaga, se bifogat dokument.
Ordförandens signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Situationsplan
Foton
Beskrivning foton
Karta till nämnd

Beslutsmottagare
XXXXX

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §107

LIV.2019.1757

Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen, Thai
Food & Sushi i Katrineholm HB, Barken 19
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Thai Food & Sushi i Katrineholm HB med org. nr 969784-1337, skall betala 31 486
kronor i sanktionsavgift för att ha ändrat bolagsform utan att underrätta
kontrollmyndigheten om det.
2. Bolaget ska lämna in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet senast 1
december 2019.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Verksamhetens tidigare namn var Thai'n Sushi i Katrineholm och drevs som enskild
firma. Någon anmälan om registrering har inte inkommit från Thai Food & Sushi, som är
det bolag som idag bedriver verksamheten, till bygg- och miljönämnden.
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om
betydande ändringar.
- Av 30 a §, punkt 1 i Livsmedelslagen (2006:804) samt av 39 c § livsmedelsförordningen
(2006:813) följer att om en livsmedelsföretagare har brustit i sin anmälningsskyldighet
och ändå påbörjat sin verksamhet vid en anläggning, ska sanktionsavgift tas ut.
- Avgiften för att underlåta att anmäla ett ägarbyte ska enligt 39 b § och 39 c §
andra stycket livsmedelsförordningen (2006:813) betalas med ett belopp som
motsvarar en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2500 kronor och högst
40 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Den 27 september 2019, under pågående arbete med ärende nr LIV.2019.1587
uppmärksammades att företagsuppgifter som företaget angett i sin anmälan om
registrering av livsmedelsanläggningen, diarienr LIV.2017.392 daterat 2017-03-17 inte
gäller längre.
Skatteverket har i september 2019, på begäran, lämnat information till
samhällsbyggnadsförvaltningen om att verksamheten har ändrat bolagsform till
handelsbolag i augusti 2017.
Ordförandens signatur
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Information om företagets årsomsättning har hämtats från Skatteverket. Enligt
uppgifter uppgick företagets totala årsomsättning under räkenskapsår 2018 till
6 297 341 kr exkl. Moms.
Det ger en beräknad sanktionsavgift på 31 486 kronor.

Upplysningar
Avgiften tillfaller staten och ska enligt 39h § i livsmedelsförordningen betalas till
Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppmaning.
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Beslutsmottagare
Thai Food & Sushi i Katrineholm HB

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §108

Föreläggande på gödselplattan på XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden förelägger XXXXX (VU), organisationsnummer: XXXXX,
XXXXX, Katrineholm om att på fastigheten XXXXX senast 2020-01-31 tillse:

1.Att hela gödselplattan töms helt och att de delar som ska användas rengörs så att den
inklusive kanter kan kontrolleras. Åtgärden förenas med vite om
2 000 kronor.
2.Att permanenta åtgärder vidtas för att täta större sprickor i botten på gödselplattan.
För bedömning av vad som är större sprickor se bild 1 i bilaga samt under rubriken
"Information". Åtgärden förenas med ett vite om
10 000 kronor.
3.Att permanenta åtgärder vidtas för att täta större sprickor och skador i muren och i
valken runt gödselplattan samt i övergången mellan bottenplatta och kant så att gödsel
eller gödselvatten inte kan läcka ut. Åtgärden förenas med ett vite om 5 000 kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras när åtgärderna är vidtagna och innan ny
gödsel eller annat material placeras på gödselplattan. Gödselplattan får efter
2020-01-31 inte användas för hantering/lagring av näringsrikt material som gödsel, aska,
foder, foderrester eller liknande förrän det godkänts av tillsynsmyndigheten/nämnden.
Åtgärderna förenas med ett vite om 5 000 kr.
De delar av gödselplattan och dess valk som inte används och inte kommer att användas
omfattas inte av föreläggandet mer än att allt näringsrikt material som gödsel, aska,
ensilage eller liknande ska tas bort därifrån.
Samtliga åtgärder ska vara fackmannamässigt utförda.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP)
och Bertil Carlsson (C).

Motivering
Bygg- och miljönämndens bedömning
Bygg- och miljönämnden anser att gödselplattan och omhändertagandet av
gödselvatten inte är utformat så att läckage till omgivningen inte sker.
Ordförandens signatur
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Större sprickor i gödselplattans botten, mur och valk har konstaterats och de kan läcka
gödselvatten och därmed näringsämnen till omgivningen. Som större sprickor räknas
exempelvis den horisontella sprickan på bilden i bilagan.
I sprickor kan vatten tränga ner som vid minusgrader expanderar vilket kan leda till att
sprickan utvidgas. Vegetation i sprickor riskerar också att utvidga sprickorna och visar
även på att de finns hålrum i betongen som växtrötterna kan ta sig in i.
Gödselplattan måste tömmas helt och rengöras för att kunna kontrolleras och lagas.
Eftersom gödselplattan inte varit helt tom på gödsel och rengjord har inte hela
gödselplattan och anslutningen till dess kanter kunnat inspekteras vilket gör att det kan
finnas fler brister som behöver åtgärdas för att gödselplattan ska vara utformad så att
avrinning och läckage inte sker till omgivningen.
VU har framfört att inget gödselvatten kan tränga ner i sprickorna eftersom gödsel i
sprickorna tätar, att plattan är pågjuten i flera omgångar och därför består av flera lager
och att muren med den beväxta sprickan är tät. VU har inte inkommit med några
uppgifter som styrker att läckage inte sker. Nämnden gör bedömningen att de
underliggande lagren av gjuten platta inte kan anses täta eftersom de med stor
sannolikhet inte varit i bra skick eftersom gjutning ovanpå genomförts.
Gödsel och foder mm avger näringsämnen som fosfor och kväve. Om gödsel, aska,
foder, foderrester eller liknande kommer utanför gödselanläggningen riskerar
näringsämnen att föras vidare till yt- och grundvatten som då förorenas. Det finns risk
för förorening av yt- och grundvatten även från ett litet läckage som pågår under en lång
tid på samma plats.
Området avvattnas och gränsar till sjön Floden som är ett Natura 2000-område.
Gödselanläggningen är cirka 150 m från sjön. I Natura 2000-områdets bevarande plan
står det "Hänsyn, skyddsåtgärder och restriktivitet vid åtgärder eller verksamhet som riskerar
att medföra ökad belastning av näringsämnen och/eller partikulärt material (grumling) till
sjön." Detta motiverar ytterligare att åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen
från gödselanläggningen.
För att säkerställa att gödselplattan är utformad så att avrinning och läckage av gödsel
och gödselvatten till omgivningen inte sker behöver permanenta åtgärder vidtas på ett
fackmannamässigt sätt. Fackmannamässigt är med material, utformning och
tillvägagångssätt som används av fackmän som avser att utföra en hållbar lagning som
tål de påfrestningar som lagningen utsätts för utan att börja läcka.
I det fall hela gödselplattan och dess kanter inte lagas behöver verksamheten kontakta
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande innan plattan tas i bruk igen. Detta
eftersom en bedömning då behöver göras för den då aktuella lagringen. Bedömning
behöver bland annat göras utifrån hur mycket gödsel som förvaras på plattan, typ av
gödsel och var på plattan den förvaras och om gödsel och gödselvatten bedöms nå de
delar av gödselanläggningen som inte är tät.
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Eftersom gödselplattan inte åtgärdats trots föreläggande och beslut om extra beviljad
tid är det motiverat att detta föreläggande förenas med vite.

Lagstiftning och vägledning
Beslutet fattas enligt 26 kap 9, 14 och 21 §§ miljöbalken. För miljöfarlig verksamhet
gäller generellt miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2:a kapitlet och hänvisning
sker till 1, 2 och 3§§.

7 § Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.
Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i 6§ vara så utformade att
avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn
i jordbruket vad avser växtnäring
Allmänna råd till 26 kap 19 § miljöbalken, 5 § förordning (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll samt 7 § förordning (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket.
För att säkerställa att läckage och avrinning från ett lagringsutrymme för stallgödsel inte sker
bör lagringsutrymmet regelbundet inspekteras så att defekter kan upptäckas och åtgärdas.

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken.
För verksamheter som inte omfattas av 7 § förordning om miljöhänsyn i jordbruket bör
lagringsutrymmena för stallgödsel vara utformade på ett godtagbart sätt med hänsyn till
läckage och avrinning från lagringsplatsen. Finns det risk att lakvatten från lagrad gödsel
medför olägenhet för människors hälsa eller miljön bör utrymmet vara utformat så att
läckage och avrinning till omgivningen inte sker. Risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön anses särskilt föreligga om ytvatten eller grundvatten förorenas genom avrinning eller
läckage från lagringsplatsen.

Jordbruksverkets skrift ”Gödsel och Miljö”
Definition av stallgödsel
Husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller
annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage eller
eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. Begreppet
omfattar även de ingående delarna i behandlad form.

Förorenat vatten från gödselplattor m.m.
I lagringsutrymmet måste det även finnas rum för regnvatten som rinner av från
gödselplattor och liknande. Det här vattnet betraktas som stallgödsel eller förorenat
vatten och ska tas om hand på samma sätt som stallgödsel.
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Sammanfattning av ärendet
Beslut fattades 2017-12-15 om föreläggande att vidta åtgärder för att förhindra läckage
från gödselplattan. Datum för utförandet av åtgärderna flyttades fram till 2019-08-01 på
grund av oklarhet om djurhållningen ska fortsätta efter generationsskifte som nu är
genomfört. VU har uppgivit att de sista kvarvarande nöten kommer att hämtas för slakt
senast innan årets slut.
Förslag till beslut om föreläggande skickades till VU med post 2019-09-20. Svar skulle ha
inkommit senast 2019-10-07. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.

Upplysningar
Bedömning av sprickor
För information och hjälp med bedömning av vad som är större sprickor kan ni ta
kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. I bedömningen ingår sprickans bredd,
sprickans längd, om det är material i sprickan, växter i den och höjdskillnad på olika
sidor om sprickan, se även bilaga.

Egenkontroll
Det ingår i egenkontrollen för den som bedriver verksamhet att motverka eller
förebygga händelser som kan påverka miljön. Att själv inspektera och vid behov laga
gödselanläggningar ingår därför i egenkontrollen.

Hur man överklagar
Ni har enligt 19. Kap 1 § miljöbalken rätt att överklaga bygg- och miljönämndens beslut
hos länsstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då ni tagit del av beslutet.
Information om hur man överklagar finns sist i beslutet.

Delgivningskvitto
Delgivningskvittot som bifogas beslutet ska återsändas snarast. Undertecknas av någon
som är behörig att teckna firma för bolaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Hur man överklagar
Bilaga, bildexempel sprickor i gödselplatta

Beslutsmottagare
XXXXX
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BMN §109

Förslag till beslut om förbud för XXXXX att på
fastigheterna XXXXX, XXXXX och XXXXX i
Katrineholms kommun lagra avfall
Ingen justerare blev utsedd för ärendet, det kan därmed inte vinna laga kraft vilket
innebär att det återkommer vid nästa sammanträde.

Beslut

Bygg- och miljönämnden förbjuder XXXXX, XXXXX, XXXXX, Valla att lagra avfall på
fastigheterna XXXXX, XXXXX och XXXXX.
Fastigheterna skall vara tömda, städade på farligt avfall och icke farligt avfall och ge ett
vårdat intryck senast den 1 mars 2020.
Efter den 1 mars 2020 får inget nytt farligt avfall eller icke farligt avfall tillföras
fastigheten XXXXX i syfte att lagra det. Med ”lagra” menar nämnden att det inte får
förvaras på fastigheten under längre tid än en månad.
Fastigheterna XXXXX och XXXXX får inte nyttjas alls av XXXXX för förvaring av avfall,
produkter, redskap, fordon med mera.
Miljöfarligt avfall ska lämnas till godkänd mottagare. Kvitton ska kunna visas upp.
Exempel på miljöfarligt avfall som påträffats på fastigheterna är bland annat
sprayburkar, bil- och lastbilsbatterier, elektronikskrot, dunkar med olika miljöfarligt
innehåll, kemikalier, målarfärgsburkar, gasflaskor, kyl- och frysskåp, bildäck, tomfat,
behandlat trä, plaster med mera. Se bifogade bilder, bilaga 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras när åtgärderna är vidtagna.
Martin Edgélius (M) och Carin Garbåge Kylestorp (S) lämnar sammanträdet på grund av
jäv. Michael Hagberg (S) går in som beslutande ersättare och ordförande för Martin
Edgelius (M) och Franca Baban (S) som beslutande ersättare för Michael Hagberg (S).
Jerry Emanuelsson (S) går in som beslutande ersättare för Carin Garbåge Kylestorp (S).
Under nämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Nicklas Adamsson (MP),
Christer Johansson (M) och Bertil Carlsson (C).

Motivering
Bygg -och miljönämndens bedömning
Ordförandens signatur

Justerandes signatur

17 (43)
PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-06

2 (5)

Bygg- och miljönämden (nämnden) gör bedömningen att XXXXX bedriver en
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 1 § 2 punkten genom att lagra
icke-farligt avfall och farligt avfall som en del av att samla in det på fastigheterna XXXXX,
XXXXX samt XXXXX.
XXXXX bryter enligt nämndens mening mot 9 kap. 6 §, 1 och 3 punkterna genom att
bedriva miljöfarlig verksamhet, och lägga upp avfall på ett sätt som kan leda till att mark,
vattenområde eller grundvatten kan förorenas, utan att ha tillstånd till detta, eller att ha
anmält verksamheten.
Nämnden gör även bedömningen att den tomt och övrig mark som avfallslagringen sker
på är olämplig för den typen av verksamhet. Fastigheterna är inom detaljplanelagt
område och ligger mitt inne bland andra bostäder och tomter, se bifogad karta, bilaga 2.
XXXXX och XXXXX är planlagda som kvartersmark för bostadsändamål. XXXXX samt XXXXX
är kommunal mark och XXXXX är utmärkt som allmän platsmark för gata. Nämnden
anser att platsen är olämplig även om lagringen minskar i omfattning till att inte längre
vara prövningspliktig.
Nämnden anser att XXXXX har brustit i sin skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder för att
skydda människors hälsa och miljö då det kontinuerligt samlas in och lagras farligt avfall
som kan påverka miljön negativt. Förvaring av farligt avfall sker på gräsytor och
grusgångar utan nederbördskydd. Förvaringen av gasolflaskor,
batterier/bilbatterier och elektronikskrot blandat ökar risken för brand vilket kan
äventyra människors säkerhet och hälsa. Förvaringen av gasolflaskor,
batterier/bilbatterier, plastprodukter samt elektronikskrot med mera kan vid händelse
av brand äventyra människors hälsa genom föroreningar till luft och vatten.
Nämnden anser även att XXXXX genom att samla in och lagra övrigt avfall, icke farligt
avfall både bedriver en anmälningspliktig verksamhet och kontinuerligt gör sig skyldig till
nedskräpning. Närheten och insynen från andra fastigheters bostadshus och tomter och
från gatan motiverar att all lagring förbjuds och att åtgärder vidtas snabbt för att
verksamheten skall upphöra.
Stora mängder farligt avfall samt icke farligt avfall samlas in och förvaras på
fastigheterna kontinuerligt vilker gör att nämnden bedömer att XXXXX kommer upp i
de mängder som avses i 29 kap. 49 § samt 51 § Miljöprövningsförordningen.
Ett antal fordon förvaras på fastigheterna bland annat två "tuffetåg", en röd Opel
XXXXX och en blå lastbil Volvo XXXXX, som alla stått i flera år på olika platser inom
fastigheterna, utöver dessa finns en vit lastbil XXXXX, en moped samt gräsklippare.
Den röda Opeln har bytt ägare sen en tid tillbaka men står kvar på fastigheten XXXXX.
Den röda Opeln har varit avställd sen 2015-02-27. Den blåa lastbilen har sedan
2014-10-12 endast varit påställd i några månader från september 2018 till maj 2019,
därefter avställd igen.
Nämnden bedömer att fordonen som förvaras på fastigheten ska tas om hand genom
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skrotning, försäljning eller bortforsling till lämplig uppställningsplats, som gör att de inte
längre utgör en föroreningsrisk för mark- och grundvatten och heller inte utgör
nedskräpning.
I mål nr M 2872-09 vid Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, och även i propositionen
1997/98:45, används begreppet skräp om bland annat fordonsvrak, plåt, glas, papper,
avfall eller annat liknande, som i någon mån är vanprydande eller som vållar olägenhet
eller obehag. En ansamling utomhus av fullt användbara och inte övergivna saker som
ligger på ett oordnat sätt och därmed förfular utomhusmiljön, kan mycket väl vara
nedskräpning, enligt samma dom.
Sammanfattningsvis gör nämnden bedömningen att de åtgärder som vidtagits från
nämndens sida gällande förelägganden, förelägganden med vite och uppstädningar på
den försumliges bekostnad inte haft avsedd verkan. XXXXX har fortsatt att kontinuerligt
samla på sig avfall och farligt avfall samt skräpa ner på de berörda fastigheterna. Platsen
är som påtalas inte lämplig för den typen av verksamhet som bedrivs och därför är ett
förbud nödvändigt.

Lagstiftning
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, och med hänvisning till 9 kap.
6 § miljöbalken, 9 kap. 6 § miljöbalken, samt 29 kap. 49 och 51 §§
miljöprövningsförordningen, 2 kap, 2 och 3 §§ miljöbalken, samt 15 kap. 11 och 26
§§miljöbalken.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 9 kap. 1 § miljöbalken avses med miljöfarlig verksamhet
1.
utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller
anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2.
användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än
som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller
grundvatten, eller
3.
användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande
eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.
Enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts
1.
anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan
miljöfarlig verksamhet
2.
släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
3.
släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda
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till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas
bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1-3, om den ändras med
avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt.

Enligt 29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen gäller anmälningsplikt C och
verksamhetskod 90.40 för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1.
mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2.
mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
Förordning (2016:1188).
Nämnden anser att XXXXX uppfyller punkten 2 i ovanstående paragraf.
Enligt 29 kap. 51 § miljöprövningsförordningen gäller anmälningsplikt C och
verksamhetskod 90.60 för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1.
mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2.
mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3.
mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter.
4.
mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5.
högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6.
mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188).
Nämnden anser att XXXXX bryter mot punkterna 2 och 6 i ovanstående paragraf.
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens
eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada
eller olägenhet.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Enligt 15 kap. 26 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till.
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Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under ett flertal år haft pågående ärenden gällande
ovårdad tomt, nedskräpning och förvaring av avfall och farligt avfall gällande XXXXX på
fastigheterna XXXXX, XXXXX samt XXXXX. Beslut om att städa upp har riktats i omgångar
till XXXXX med och utan viten . Kronofogden har städat på den felandes bekostnad vid två
tillfällen, senast i september 2018. Fastigheterna har återigen börjat fyllas upp med
diverse avfall, skräp och farligt avfall.

Upplysningar

Ärendet är kommunicerat skriftligen samt via telefon med XXXXX. Inga synpunkter
har inkommit gällande förslaget till beslut.
Ni har enligt 19 kap. 1 § miljöbalken rätt att överklaga bygg- och miljönämndens beslut
hos länsstyrelsen, senast inom tre veckor från den dag då Ni tagit del av beslutet.
Information om hur man överklagar finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
XXXXX sept 2019.pdf
XXXXX Valla karta.pdf

Beslutsmottagare
XXXXX
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BMN §110

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1 november 2020 släppa ut spillvatten
från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på
fastigheten XXXXX .
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten
XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
Avloppsanordningen vid XXXXX på XXXXX (fastigheten) består av en slamavskiljare med
efterföljande markbädd. Tillstånd till avloppsanordningen saknas, och markbädden är
försedd med ett bräddutlopp. Avloppsanordningen når inte upp till de krav som idag
ställs på rening av hushållsspillvatten, och möjliggör inte för återföring av näringsämnen.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området
känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög
skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal
skyddsnivå råda.
Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av
avloppsanläggning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för
avloppsvattnet.
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Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs
att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än
slamavskiljning.
Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för
arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt
utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning, som ej uppnår dagens
reningskrav eller möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att
avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens
krav på rening.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.
Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som
riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller
förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på rening av
hushållsspillvatten.
Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med
kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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miljönämnden tillhanda senast den 2019-10-18.
Inga skriftliga synpunkter har inkommit i ärendet.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare
XXXXX

Lantmäteriet

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §111

Ansökan om utdömande av vite gällande bostadshus
XXXXX på fastigheten XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt,
1. Ansöka om utdömande av vite på 50 000 kr för XXXXX, för att ha släppt ut
spillvatten från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus XXXXX, beläget på fastigheten
XXXXX i Katrineholms kommun, som inte uppfyller miljöbalkens krav om rening av
spillvatten.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Spillvatten har släppts ut från befintlig avloppsanläggning vid rubricerad fastighet efter
slamtömningen den 2019-05-23.
Bygg och miljönämnden gör bedömningen att XXXXX (fastighetsägaren) har brutit mot
nämndens förbud 2018-02-07 § 27. Nämnden anser därför att vitet på 50 000 kronor ska
utdömas.
Enligt 21 kapitlet 1 § punkt 8 miljöbalken ska utdömande av vitet prövas av mark- och
miljödomstolen. Enligt 1 § Lag om viten (SFS 1985:206) ska lagen om viten inte tillämpas
när annat är föreskrivet.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 2018-02-07 att förbjuda utsläpp av spillvatten
som inte genomgått längre rening än slamavskiljning på rubricerad fastighet från och
med 2018-10-01. Beslutet har vunnit laga kraft den 2018-09-19.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid inspektion av avloppsanordningen den 2019-1011 kunnat konstatera att avloppsanordningen använts efter att förbudet trätt i kraft.
Slamtömning har skett den 2019-05-23, efter att förbudet trädde i kraft.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid inspektion av avloppsanordningen den 2019-1011 kunnat konstatera att avloppsanläggningen använts efter att förbudet trätt ikraft.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Bild 1.pdf
Bild 2.pdf

Beslutsmottagare
Mark- och miljödomstolen

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §112

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX,
XXXXX, Katrineholms kommun
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 31 augusti 2020 släppa ut
spillvatten från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med
besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till
fastigheten XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Christer Johansson (M).

Motivering
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken (MB) föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller
tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
Avloppsanordningen på XXXXX (fastigheten) består av en slamavskiljare som ej är
godkänd för belastning av spillvatten från WC. Efterföljande reningssteg saknas.
Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå enligt Havs- och
vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten. Detta på grund av att inget tydligt vattendrag eller ytvatten finns i
omedelbar närhet till fastigheten. Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och
tillsyn av små avlopp är området lite känsligt för belastning av fosfor.
2 kap. 3 § MB anger, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för
människors hälsa och miljön.
Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs
att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än
Ordförandens signatur
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slamavskiljning.
Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för
arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt
utsläpp av spillvatten som saknar längre gående rening än slamavskiljning måste
upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller
miljöbalkens krav på rening.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.
Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap. 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som
riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller
förbudet mot ny ägare av egendomen.
Vid nytt tillstånd till inrättande av avloppsanordning ska inrättandet vara påbörjat inom
två år, och färdigställt inom fem år, från beslutsdatumet. Bygg- och miljönämnden gör
bedömningen att även om ett nytt tillstånd till ny avloppsanordning nu meddelats
fastighetsägaren (daterat 2019-07-15), behövs ett tydligt datum då utsläpp från det
bristfälliga avloppet upphör. Fastighetsägaren har varit medveten om bristerna sedan
åtminstone 2010-02-02, och mer tid har efterfrågats vid ett flertal tillfällen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav på rening av spillvatten som
ställs idag. Fastighetsägaren har givits möjlighet att yttra sig i ärendet i samband med
kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och
miljönämnden tillhanda senast 26 juli 2019.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Den 2019-07-22 inkommer en skrivelse med synpunkter från fastighetsägaren.
Skrivelsen bifogas i sin helhet.
Av skrivelsen framgår att fastighetsägaren hoppas att, som det får tolkas, nämnden inte
fattar något förbud om utsläpp förenat med vite.
Anledningen är att fastighetsägaren anser att den försenade ansökan var på grund av
postgången. Utöver det så meddelas att uppskov som skett i ärenden rörande
avloppsanordningen hela tiden kommunicerats med kommunen, och tillåtelse till dessa
har givits. Utöver det meddelas att fastighetsägaren behöver två år på sig att finansiera
inrättandet av nytt avlopp, och att nyttjande av befintlig avloppsanordning beviljas tills
dess att den nya avloppsanordningen (som enligt uppgift ska påbörjas 2021) är färdig att
tas i bruk. Fastighetsägaren redogör även för de fakturor som skickats ut i samband med
handläggning av de olika ärendena på fastigheten, och att detta är onödigt arbete för
kommunen på grund av försenad postgång.
Bygg- och miljönämnden bemöter de inskickade synpunkterna enligt nedan.
Vad gäller de fakturor som skickats ut så kan nämnden endast konstatera att det är för
nedlagd tid i ärenden. Handläggningen i sig är inte onödig, då det i grund och botten är
ett undermåligt avlopp som kommunen arbetar för att få åtgärdat. Avgiften för
handläggning utgår från Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken m.m (SFS 1998:808), antagen av kommunfullmäktige i Katrineholm.
Nämnden konstaterar även att en ansökan om inrättande av avloppsanordning, som
resulterade i ett avslag, skickades in 2016-04-08. Hade denna ansökan varit komplett och
resulterat i ett tillstånd, så hade ju detta avlopp behövt vara färdigställt någon gång
under år 2021. Nämnden får därför dra slutsatsen att fastighetsägaren vid det tillfället
haft betalningsmöjligheter och en avsikt att inrätta den nya avloppsanordningen.
Att tillåta fortsatt användning av befintlig avloppsanordning tills dess att den nya är
inrättad kan inte anses vara en lämplig lösning. Även om fastighetsägaren meddelar att
datum för påbörjande av inrättandet är bestämt, kan omständigheter påverka detta.
Hänsyn måste även tas till eventuell försäljning av fastigheten, och det ska då tydligt
framgå för köparen att den befintliga avloppsanordningen är undermålig. Om det inte
gör det så kan det dra ut på tiden ytterligare innan utsläpp från det befintliga avloppet
upphör.
Nämnden kan även konstatera att det datum som satts då utsläppsförbudet börjar gälla,
är satt så att fastighetsägaren ska kunna nyttja fastigheten under sommaren 2020, fram
till den 31 augusti. Då fastighetsägaren meddelat att fastigheten endast används ca 6
veckor per år kan sedan resterade del av 2020, och månaderna innan sommaren 2021
användas för att inrätta den nya avloppsanordningen. Om detta genomförs så kan
fastigheten nyttjas igen till sommaren 2021.
Nämnden anser även att det finns torra lösningar, exempelvis utedass eller någon
portabel lösning, som skulle kunna användas under tiden. Dessa borde inte vara särskilt
Ordförandens signatur

Justerandes signatur

30 (43)
PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-06

4 (4)

kostnadskrävande, och skulle kunna underlätta för fastighetsägaren att undvika att ett
eventuellt vitesbelopp behöver utbetalas.

Upplysningar
Detta beslut går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Synpunkter

Beslutsmottagare
Lantmäteriet
XXXXX

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §113

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX,
XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1 november 2020 släppa ut spillvatten
från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med besöksadresserna XXXXX,
belägna på fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten
XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
Avloppsanordningen vid XXXXX på XXXXX (fastigheten) består enligt fastighetsägaren av
en slamavskiljare med efterföljande infiltration, och belastas av XXXXX. Infiltrationen
saknar luftning, och är placerad på mark som brukas. Avloppsanordningen saknar
tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållsspillvatten.
Avloppsanordningen möjliggör inte heller till återföring av näringsämnen i större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området
känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög
skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal
skyddsnivå råda.
Fastighetsägaren har inte skickat in någon ansökan om inrättande av avloppsanläggning,
och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs
att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än
slamavskiljning.
Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för
arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt
utsläpp av spillvatten som saknar fungerande längre gående rening än slamavskiljning
måste upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den
uppfyller miljöbalkens krav på rening och möjliggör återföring av näringsämnen.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.
Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som
riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller
förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på rening av
hushållsspillvatten.
Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med
kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och
miljönämnden tillhanda senast den 2019-10-18.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Inga skriftliga synpunkter har inkommit i ärendet.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare
XXXXX

Lantmäteriet

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

36 (43)
PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-06

1 (3)

BMN §114

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

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
Avloppsanordningen på XXXXX (fastigheten) består av en trekammarbrunn med
efterföljande markbädd. Vid tillsyn konstaterades slam eller stående vatten i samtliga av
markbäddens fyra luftningsrör.
Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå enligt Havs- och
vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten. Detta på grund av att inget tydligt vattendrag eller ytvatten finns i
omedelbar närhet till fastigheten. Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och
tillsyn av små avlopp är området väldigt lite känsligt för belastning av fosfor.
Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs
att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än
slamavskiljning.
Ordförandens signatur
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Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för
arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt
utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning, som ej uppnår dagens
reningskrav på spillvatten samt ej möjliggör återanvändning av näringsämnen, måste
upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller
miljöbalkens krav på rening.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.
Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som
riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller
förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på rening av
spillvatten.
Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med
kommuniceringen. Den 2019-10-07 inkom ett mejl från fastighetsägaren, där det
framgår att en kommunal anslutning är på gång. All grävning är redan klar, och
målsättningen är att vara anslutna innan årsskiftet.
De inskickade synpunkterna ändrar inte nämndens beslut beträffande den befintliga
avloppsanordningen.

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

Beslutsmottagare
Lantmäteriet
XXXXX
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BMN §115

NAT.2019.1739

Yttrande gällande ansökan om tillstånd till bergtäkt på
Lilla Skarnhult 1:1, 1:2 samt Picke 1:1
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna yttrandet som sitt eget.
Nicklas Adamsson (MP) yrkar på återremiss av ärendet.
Förslagen ställs mot varandra och nämnden röstar för att godkänna förvaltningens
förslag till beslut.
Nicklas Adamsson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP),
Bertil Carlsson (C) och Michael Hagberg (S).

Yttrande
Miljöstörningarna från verksamheten bedöms i första hand utgöras av buller från
verksamheten samt transporterna till och från verksamheten vilket också framgår av
samrådshandlingarna.
Det är av vikt att ett eventuellt tillstånd begränsar transporter med möjlighet till enstaka
transporter vid akuta behov, så att verksamhetens påverkan på kringboende minimeras.
Bygg- och miljönämnden anser att kontrollprogram för undersökning av vatten från
sedimentationsdammen ska föreskrivas.
I övrigt anser nämnden att verksamheten ska följa de åtaganden som gjorts i ansökan.
Miljökontoret i Katrineholms kommun har inte mottagit några klagomål kring
bullerfrågor från allmänheten som kan kopplas till den aktuella verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Komplettering av handlingar

Beslutsmottagare
MPD - Miljöprövingsdelegationen

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §116

ALLM.2019.46

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun,
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring
dataskyddsförordningen.
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt
tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades)
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det risk att de
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas.
Tillsynsmyndgheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den registrerade
kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i strid med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.
I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk
och ny praxis.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Beslutsmottagare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljönämnden
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Bygg- och miljönämnden

2019-11-06
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BMN §117

ALLM.2019.69

Överenskommelse om gemensamt personuppgiftsansvar
för NKI-undersökningar
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att bygg- och miljönämnden ingår i föreslagen
överenskommelse med service- och tekniknämnden och socialnämnden om hur
uppgifterna inom det gemensamma personuppgiftsansvaret för personuppgifterna som
behandlas för att genomföra Nöjd-kund-index.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Sammanfattning av ärendet
GDPR1 artikel 26 ställer krav på att reglera inbördes ansvarsförhållande då det föreligger
ett gemensamt personuppgiftsansvar.
Förvaltningarna har bedömt att bygg- och miljönämnden har ett gemensamt
personuppgiftsansvar med service- och tekniknämnden och socialnämnden för
personuppgiftsbehandlingen som avser att genomföra NKI-undersökningar (Nöjd-kundindex). Ett gemensamt personuppgiftsansvar anses föreligga då nämnderna gemensamt
fastställer ändamålen och medlen för behandlingen. I aktuellt fall anlitar man ett
gemensamt personuppgiftsbiträde.
Det delade personuppgiftsansvaret för bygg- och miljönämnden, service- och
tekniknämnden och socialnämnden gäller från när personuppgifter har skickats in till
aktuellt personuppgiftsbiträde för utförande av NKI-undersökningen. Det innebär att
respektive nämnd ansvarar för behandlingen var för sig innan uppgifterna skickats in till
biträdet.
Eftersom Katrineholms kommuns nämnder utgör samma juridiska person kan inget
avtal tecknas. Däremot föreslås att nämnderna ingår en överenskommelse/rättsakt för
att formellt reglera förhållandet nämnderna emellan för behandlingen i fråga och på så
sätt uppfylla GDPRs krav för de med gemensamt personuppgiftsansvar att "under öppna
former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna..." i artikel 26.
I aktuell överenskommelse föreslås bygg- och miljönämnden ansvara för kontakten med
personuppgiftsbiträdet samt för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och anmäla
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen i förekommande fall. I övrigt ska varje
nämnd hålla övriga informerade om eventuella krav från de vars personuppgifiter som
hanteras (registrerade) för detta ändamål. Vid ett eventuellt skadeståndsanspråk från en
registrerad ska en gemensam utredning och gemensamt svar ges på det kravet.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Eftersom det gemensamma ansvaret föreligger först när uppgifterna skickats in till
biträdet åligger det varje nämnd för sig att fullgöra åtaganden som åligger ansvariga i ett
tidigare skede såsom att informera de registrerade om behandlingen.
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Överenskommelse

Beslutsmottagare
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Lisa Mossberg

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §118

ALLM.2019.71

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och
animaliska biprodukter
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad
taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) i kraft. Den
ersätter den nuvarande kontrollförordningen (EG 882/2004). För att säkerställa att
kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver
såväl taxan som bygg- och miljönämndens delegationsordning anpassas till den nya
kontrollförordningen.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men
förordningsförändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. SKL har under
hösten tagit fram nya underlag för taxa och delegationsordning. Eftersom de svenska
förordningsförändringarna ännu inte är kända kommer taxan att behöva anpassas
ytterligare under senare delen av 2020.
I och med föreslagna förändringar kan kommunen ta ut årsavgifter, registreringsavgifter
och avgifter för de arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra
offentlig kontroll under 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en översyn av timkostnaden för miljö- och
hälsoskyddstillsynen tidigare under året i samband med revidering av taxan för
miljöbalken. Förvaltningen föreslår därför att den nya timavgiften även läggs in i taxan
för livsmedelskontroll.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Beslutsmottagare
KOMMUNSTYRELSEN

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §119

ALLM.2019.10

Revidering av bygg- och miljönämndens
delegationsordning
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. anta förslag till reviderad delegationsordning
2. Den nya delegationsordningen träder i kraft den 14 december 2019.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) om offentlig kontroll
av livsmedel och foder i kraft. Den ersätter då nuvarande kontrollförordning (EG
882/2004). Nämndens delegationsordning behöver av den anledningen uppdateras
med korrekta lagstiftningshänvisningar och begrepp. Anpassningar i svensk lagstiftning
kommer att genomföras först under 2020 men förordningsförändringar kommer att
beslutas under senhösten 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Reviderad delegationsordning nov 2019

Beslutsmottagare

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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BMN §120

ALLM.2019.70

Sammanträdesdatum för bygg- och miljönämnden 2020
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för bygg- och
miljönämnden 2020 enligt förvaltningens förslag. Nämndens sammanträden börjar
klockan 14.00.
Jan

Feb
5

Mars
4

April
8

Maj
13

Juni
17

Juli
-

Aug
12

Sep
23

Okt
-

Nov
4

Dec
9

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

Motivering
Förslaget är anpassat till när årsredovisning 2019, redovisning av genomförd
internkontrollplan, underlag för övergripande plan med budget 2021-2023 och
delårsrapport för 2020 ska vara inlämnade till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar till
bygg- och miljönämnden. Enligt förslaget sammanträder bygg- och miljönämnden på
onsdagar klockan 14.00.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare
Bygg- och miljönämnden

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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BMN §121

INFO.2019.3

Meddelanden
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP) och
Carin Garbåge Kylestorp (S).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Meddelanden

Beslutsmottagare
Bygg- och miljönämnden

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

