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BMN §66

Byggsanktionsavgift för installation av eldstad
utan startbesked på fastigheten XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Sökande XXXXX påförs en byggsanktionsavgift om 2380 kronor.
2. Sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun inom två månader efter det
att beslutet delgivits den avgiftsskyldige.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M) och Reijo Eriksson (V).

Sammanfattning av ärendet
En bygganmälan inkom 2020-10-03 och samhällsbyggnadsförvaltningen begärde 202010-06 in komplettering gällande en kontrollplan i ärendet.
Byggherren meddelade att installationsfirman skulle ta fram en sådan och att den skulle
skickas in så fort den fanns framme.
Det inkom aldrig någon kontrollplan utan istället inkom det ett godkänt
besiktningsprotokoll från sotaren.
En kontrollplan har inkommit i efterhand och ett slutbesked har getts.
Fastighetsägaren meddelades att en sanktionsavgift skulle tas ut.
I och med att det fanns en bygganmälan inlämnad, sätts avgiften ned till hälften.
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om
åtgärden kräver en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8
§. 10 kap 3§ Plan- och bygg/agen
En byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51§ plan- och bygg/agen
Sanktionsavgiften är beräknad enligt 9 kap. 13§ 1 st 2 p. Plan- och byggförordningen.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga. Se bifogad besvärshänvisning.
BesI utsunderlag
Tjänsteskrivelse
Besiktningsprotokoll från sotaren
Beräkning av sanktionsavgift
Mejl angående komplettering 2020-10-06
Besvärshänvisning till LST
Beslutsmottagare
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BMN §67

Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och
miljödomstolen, XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt,
ansöka om utdömande av vite om 3000 kronor (tretusen kronor) vardera för XXXXX och
XXXXX då föreläggandet om att ansa häcken enligt kommunens riktlinjer inte har följts.
Perioden som avses är 19 januari 2021 till 15 april 2021.
Det konstaterades vid ett platsbesök den 15 januari 2021 att ansning av häcken inte har
skett.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).
Motivering
Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-06 att förelägga fastighetsägarna att ansa
häcken.
Föreläggandet förenades med ett vite om 3000 kronor vardera samt ett löpande vite om
3000 kronor vardera för varje period om en månad som häcken inte ansats enligt
kommunens riktlinjer.
Kommunens riktlinjer föreskriver att häckar får på ett avstånd om 10 meter åt vardera
håll från korsningar samt ha en max höjd om 0,8 meter, 2,5 meter från vardera sida om
utfarter.
Båda fastighetsägarna delgavs beslutet. XXXXX via signerat delgivningskvitto och XXXXX
via delgivningsman.
En av fastighetsägarna, XXXXX, överklagade beslutet till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen avslog överklagan varpå beslutet överklagades till mark- och
mlljödomstolen som fastställde domen, dock med ändring av tidsfristen till en månad
efter att deras beslut vunnit laga kraft. Domen överklagades till Mark- och
miljööverdomstolen som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Föreläggandet
vann därmed laga kraft 2020-04-07.
Vid ett platsbesök 2021-04-15 konstaterades att häcken fortfarande överskrider 0,8
meter. Med anledning av detta ansöker bygg- och miljönämnden om utdömande av vite
enligt 11 kap 37§ PBL.
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De tidigare viten som utdömts fastställdes till 3000 kronor vardera vid nämndens tidigare
sammanträden 2020-08-12, 2020-12-17 samt 2021-02-03.
Det första vitet är betalt det andra har XXXXX betalat och det tredje ligger för delgivning
hos polisen då man inte har fått delgivningskvitto tillbaka från XXXXX.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokoll 2019-02-06 - BMN §16
Signerat delgivningskvitto åter från XXXXX
Information - delgivningsbekräftelse
Svea HR P 14014-19 Slutligt beslut Prövningstillstånd 2020-04-07
Domstolsbeslut Nacka TR 2020-11-11 M 5888-20
Intyg från fastighetsregistret
Beslutsmottagare
XXXXX
XXXXX
Nacka Tingsrätt
Akten
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BMN §68

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX,
XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2021-10-31 släppa ut spillvatten från
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på
fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten
XXXXX.
Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt inspektionsrapport av en
tvåkammarbrunn i betong samt en efterföljande brunn i betong som liknar en
fördelningsbrunn.
Tvåkammarbrunnen är korroderad och vid inspektionstillfället var det tjockt med slam i
båda kamrarna. T-rör saknas i brunnen. Den efterföljande brunnen har två inlopp och ett
utlopp. Vid inspektionstillfället noterades mycket slam och tecken på överbelastning.
Efterföljande reningssteg saknas.
Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på
rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av
näringsämnen i någon större grad.
Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området
känsligt för belastning av fosfor, och den samlade bedömningen av alla faktorer i stödet
säger att det är en stor risk att ett enskilt avlopp påverkar omgivningen negativt med
avseende på fosfor. På grund av den sammanhängande bebyggelsen finns även en risk
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Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som
riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller
förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som
idag ställs på rening av hushållsspillvatten. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att
komma med synpunkter över förslaget i samband med kommuniceringen. Inga uppgifter
har inkommit i ärendet.
Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsmottagare
XXXXX
Lantmäteriet
Akten
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Meddelanden
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Bes I utsu nderlag
Tjänsteskrivelse för meddelanden
Meddelanden 2021-05-05
Beslutsmottagare
Bygg- och miljönämnden
Akten

Ordförandens signatur
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