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åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:10

ALLM.2020.18

9

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
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INFORMATION
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår handläggare

Malin Lundhe

Bygg- och miljönämnden

1. Information
·

Redovisning av handläggningstid för bygglov

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

Vår handläggare

Malin Lundhe
Administratör

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

2. Redovisning av delegationsbeslut
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 2020-06-02 - 2020-07-27 med stöd av
gällande delegation.

Beslutsunderlag
Delegationslista 2020-06-02--2020-07-27

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
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-07-27

PLAN.2020.1

Vår handläggare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef, Planering och byggande

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,
daterad 2020-08-12

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 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
Pågående planer 2020-08-12.pdf

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 2020-08-12

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

Handläggare

Detaljplan för

Uppdrag

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 – Södra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostäder

PLAN
2017.3

E

SE
Konsult

Samråd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga
kraft

Avvikelserapport/ information

2017
4

2018
2

2019
4

?

2 nov
2016

2020
3

2020
4

2021
1

2021
1

Förberedande arbete pågår hos
mark- och exploatering.
Möte med exploatör i april 2020.

Abborren
Nytt flerbostadshus
100 nya lägenheter

12 april
2017

2018
1

2018
2

2019
4

2020
2

Inväntat byggnationen av ny
brandstation samt inväntat resultat
av miljöundersökningar. Ytterligare
utredningar gällande
föroreningssituationen togs fram.
Antagen KF 21 oktober.
Överklagandet avslaget av MMD 26
maj. Laga kraft 16 juni 2020

Försening på grund av att geoteknisk
underlag behöver ordnas som
underlag inför antagande av planen
Antagen KF 18 nov. Överklagad
Upphävd av MMD, vi har överklagat
beslutet.

PLAN
2017.5

E

MJ

Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya
bostäder

14 juni
2017

2020
4

2021
1

2021
2

2021
3

Dagvattenfrågan måste utredas
vidare. Markundersökning har tagits
fram. Inväntar antagandet av
detaljplan för norrskolan

PLAN
2017.6

E

EL
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar
inom fastigheten

14 juni
2017

2017
4

2020
3

2020
4

2021
1

Miljötekniska markundersökningar
och kostnadskalkyler för ev. sanering
har tagits fram
Ny fastighetsägare okt 19, inväntar
underskift planavtal.

!
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Detaljplaner med prio 1 fortsättning
Ärende
nr

Kost
-nad

Handläggare

Detaljplan för

Uppdrag

PLAN
2016.14

K

EL

Gersnäs 3:8, skola på norr
Ny grundskola

2 nov
2016

PLAN
2018.2

K

MJ

Lövåsen – Uppsala,
drivmedelsförsäljning,
biluppställning mm

PLAN
2018.3

E

DL

PLAN
2018.4

K

PLAN
2018.7

K

Samråd

Granskning

Antagande

Laga
kraft

Avvikelserapport/ information

2019
4

2020
1

2020
2

2020
3

Inväntat underlag från KFAB
Dagvattenfrågan måste utredas
vidare. Ny placering därav omtag.
Laga kraft i början av juli.

7 feb
2018

2020
4

2021
1

2021
2

2021
2

Omfattande utredningar kommer
behövas. MKB behöver tas fram,
beräknas vara färdig i september.

Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

2020
4

2021
1

2021
2

2021
2

Inväntat att fastighetsägaren skulle
anlitat plankonsult. Utredningar ska
tas fram, samråd med Trafikverket.
Ny projektledare på Kronfågel,
omtag. Inväntar återkoppling från
exploatör.

MJ

Strängstorp
30 nya tomter

16 maj
2018

2020
3

2021
1

2021
2

2021
3

Geoteknik har tagits fram och
arkeologisk utredning.
Dagvattenutredning klar.
Sammanställning av planhandlingar.

SE

Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2020
3

2020
4

2021
1

Omfattande synpunkter under
samråd behöver hanteras.
Ytterligare utredningar gällande geooch miljöteknik, dagvatten behöver
tas fram under våren. MKB
uppdateras. Fördröjd leverans av
geoteknik pga Corona.

!
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Detaljplaner med prio 1 fortsättning
Ärende
nr

Kost
-nad

Handläggare

Detaljplan för

Uppdrag

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
2019.3

K

PLAN
2020.4
PLAN
2020.5

Samråd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga
kraft

Avvikelserapport/ information

2020
3

2020
4

2021
1

2021
1

Inväntar ritningar från KFAB
Bullerutredning behöver tas fram.

7 nov
2018

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Inväntar ritningar från KFAB.
Arkeologisk undersökning pågår.
Stora kostnader för infrastruktur.
Andra lokaliseringar möjliga.
Avskrivs?

Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2020
3

2020
4

2021
1

2021
1

Inväntar ritningar från KFAB
Ej prioriterad i förhållande till dem
andra förskoleplanerna

DL

Lövåsen Heden
Nytt handelsområde

17 april
2019

2020
4

2021
2

2021
3

2021
3

Krävs förprojektering av väg,
komplettering av
dagvattenutredning behöver tas
fram.
Inväntar dagvattenutredning, klar i
juni.
Utformning beror på kommande
exploatörers behov.

E

DL

Svartbäcksvägen
ca 150 bostäder

13 maj
2020

2020
4

2021
1

2021
1

2021
2

E

DL

Backavallen
Ca 150 bostäder

13 maj
2020

2020
4

2021
1

2021
1

2021
2
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Detaljplaner med prio 2
Ärende
nr

Kost
-nad

Handläggare

Detaljplan för

Uppdrag

PLAN
2019.4

E

EL

Solparken
Utvecklat näringsliv

26 juni
2019

PLAN
2020.2

E

EL

Valsta gård
Ca 10 nya bostadstomter

4 mars
2020

Samråd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga
kraft

2020
3

2020
4

2021
1

2021
2

2020
3

2021
1

2021
2

2021
3

Avvikelserapport/ information
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Detaljplaner som är vilande
Ärende
nr

Kost
-nad

Handläggare

Detaljplan för

Uppdrag

Samråd

Gransk
ning

Antaga
nde

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

DL

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.

PLAN
2019.2

E

MJ

Boken 9
Möjliggöra för bostäder på
fastigheten

6 mars
2019

Oklara besked från exploatör vad vi
ska planlägga för.

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

K

LarsHerma
n
DL
SE

Centrum väst – plan för utveckling – övergripande , inspiration, vad kan det tänkas
bli i framtiden

Uppdrag i kommunplan 2019-2022
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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.

11

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 Faijersson
Maela Jaanivald
David Labba

12

1 (3)
TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-07-29

BYGG.2019.22

Vår handläggare

John Hagberg
Bygglovshandläggare

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

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 XXXXX som kontrollansvarig
3. Debitera en avgift på 234 612 kronor

Motivering
För det aktuella området gäller översiktsplan 2030 – del landsbygd. I översiktsplanen
pekas inte någon specifik markanvändning ut för området. I översiktsplanens riktlinjer
anges att förutsättningar ska skapas för att öka antalet företag och sysselsättning på
landsbygden.
Den tänkta verksamheten har beviljats tillstånd enligt Miljöbalken av
miljöprövningsdelegationen. I miljötillståndsprövningen har en
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som belyser påverkan på bland annat natur,
vatten och omgivning.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen anses tillståndsprövningen tillräcklig som underlag
för bygglovsprövningen i detta ärende. Att ta fram en ny detaljplan bedöms inte tillföra
något ytterligare utöver de krav som redan ställs i miljötillståndet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 §
Plan- och bygglagen PBL.

Sammanfattning av ärendet
Sökande inkom med ansökan om bygglov för nybyggnad av stall för uppfödning av
slaktkyckling med tillhörande silor och parkering den 21 januari 2019. Stallen uppmäter
en sammanlagd byggnadsarea om ca 12 000 m2. Initialt innehöll bygglovsansökan
åtgärder även på fastigheten Granhed 3:12, men ansökan reviderades den 24 maj 2019
med en ny situationsplan för åtgärder på endast Granhed 3:33.
Bygglov för åtgärden beviljades den 26 juni 2019, men har sedan överklagande
återförvisats till bygg- och miljönämnden av Länsstyrelsen för ny handläggning. Sökande
har inte kompletterat ärendet med nya uppgifter.

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
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-07-29

BYGG.2019.22

Då fastigheten ligger utanför ett område med detaljplan har berörda sakägare beretts
tillfälle att lämna synpunkter i enlighet med 9 kap. 25 § PBL. Erinringar har inlämnats från
XXXXX. Ägaren till XXXXX anser i huvudsak att prövningen av bygglovsansökan ska föregås
av att frågan prövas i en detaljplaneprocess. De anser vidare att hydrologisk och geologisk
undersökning saknas, att det råder felaktigheter i ansökan om att det inte finns någon
annan användare av grundvattnet, att planen för gödselhantering är undermålig, att
miljökonsekvensbeskrivningen även den är undermålig samt att det saknas en
beskrivning hur den biologiska mångfalden kommer att påverkas. Fastighetsägaren yrkar
på att bygg- och miljönämnden i första hand avslår ansökan och i andra hand prövar
ansökan i en detaljplaneprocess. Ägaren till XXXXX anser att bygglovet bör invänta
pågående lantmäteriförrättning avseende den väg som leder till fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de yttranden som inkommit från
fastighetsägarna inte kan ligga till grund för ett avslag. Miljöprövningsdelegationen har i
ändringsbeslut den 21 maj 2019 lämnat tillstånd för uppförande av fyra stallar på
fastigheten. Den tillståndsprövningen anses tillräcklig enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen för bygglovsprövningen. Utöver ovan nämnda erinringar
har synpunkter från ägarna till fastigheterna XXXXX inlämnats, men
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de fastigheterna inte utgör sakägare som ska
underrättas enligt 9 kap. 25 § PBL och har följaktligen valt att inte beakta deras
synpunkter i bygglovsprövningen.
Då fastigheten ligger inom riksintresse för totalförsvaret har ärendet remitterats till
Försvarsmakten, som inte har något att erinra mot att byggnader uppförs på fastigheten.
Fastigheten ligger ca 300 meter öster om riksintresset för kulturmiljövården, som inte
anses påverkas av byggnadsverken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att tillståndsprövningen är tillräcklig som underlag
för bygglovsprövningen av fyra stallar med tillhörande silor och parkering. På
situationsplanen som bifogats ansökan är även en damm, en spillvattentank samt en
gödselplatta redovisad, men det är anläggningar som inte bedöms som bygglovspliktiga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därmed att bygglov kan beviljas enligt 9 kap. 31 §
PBL.

Upplysningar
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning påpekar att enligt gällande
ändringstillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för produktion av slaktkyckling, så framgår att
endast fyra stallar ska placeras på fastigheten Granhed 3:33. I yttrandet framgår även att
frågan om hantering av tak- och dagvatten inte är färdigutredd. Miljöavdelningen
informerar även om att en anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen i
Södermanlands län på grund av påverkan på viltvattnet. Vidare påpekar mijöavdelningen
att kväve och fosfor som uppstår vid gödselhantering kommer att påverka
viltvattnet/våtmarken på Granhed 3:12 och det i sin tur kan påverka Älgsjöns
tillrinningsområde. Yttrandet är daterat 2020-07-10.
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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
Planritning M-3140182198-01-4-R1;Ansökan om bygglov;Certifikat
kontrollansvarig;SektionerM-3140182198-01-2A-R1 Sektion A-A;Sektioner ;314018219801-2B-R1 Sektion B-B;Sektioner M-3140182198-01-2C Sektion C-C;Fasader M-314018219801-3-R1 Fasad och gavel;Situationsplan

Beslutsmottagare
Elanus 3 AB, sökande
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Akten
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Vår handläggare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef, Planering och byggande

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

5. Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och
miljödomstolen, XXXXX
Förvaltningens förslag till 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 26 juni 2020 till 26 juli 2020.
Det konstaterades vid ett platsbesök den 27 juli 2020 att ansning av häcken inte har skett.

Motivering
Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-16 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 ha en maxhöjd om 0,8 meter på ett
avstånd om 10 meter åt vardera håll från korsningar.
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
miljödomstolen som fastställde domen, dock med ändring av tidsfristen till en månad
efteratt 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 platsbesök 2020-07-27 konstaterades att häcken vida 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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Beslutsunderlag

Bilder från platsbesök 20200727 A4.pdf;Svea HR P 14014-19 Slutligt beslut
Prövningstillstånd 2020-04-07;Dom 2019-12-04 Nacka tingsrätt Mål nr P 758019;Information - delgivningsbekräftelse;Signerat delgivningskvitto åter från
XXXXX;Protokoll 2019-02-06 - BMN §16

Beslutsmottagare
Nacka tingsrätt
Akten
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Vår handläggare

Lars Lager
Miljöinspektör

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

6. Förbud mot miljöfarlig verksamhet
Svensk Kabelåtervinning AB, Gärdsmygen 2

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden förbjuder Svensk Kabelåtervinning AB (bolaget), 556969-1461,
att:
·

Behandla allt farligt avfall oavsett mängd (observera att de elkablar som bolaget
behandlar räknas som farligt avfall om bolaget inte kan styrka att de inte utgör
farligt avfall).

·

Behandla icke farligt avfall i mängder över 500 ton/kalenderår.

·

Lagra farligt avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (inkl. elkablar) i
mängder över 50 ton vid enskilt tillfälle.

Motivering
Lagstöd för beslutet:
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, och med hänvisning till 9 kap. 6 §
miljöbalken.

Motivering till beslutet:
Bolaget bedriver en enligt 9 kap. 6 § miljöbalken tillståndspliktig verksamhet, utan att ha
tillstånd. Verksamheten klassas enligt nedan:
29 kap. 72 § Miljöprövningsförordningen: Tillståndsplikt B och verksamhetskod
90.450 gäller för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Utöver ovanstående huvudverksamhet, kan bolaget enligt nämndens bedömning även
komma att bedriva verksamhet enligt koderna nedan.
29 kap. 69 § Miljöprövningsförordningen: Tillståndsplikt B och verksamhetskod
90.420 gäller för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
29 kap. 50 § Miljöprövningsförordningen: Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50
gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.
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Förbudet berör alltså även behandling av icke-farligt avfall om den tillförda mängden är
över 500 ton/kalenderår, och lagring av farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle
är mer än 50 ton.

Sammanfattning av ärendet
Bolagets verksamhet bedrivs sedan ca sex år som en anmälningspliktig verksamhet.
Bygg- och miljönämnden har sedan en tid gjort bedömningen att verksamheten är
tillståndspliktig enligt miljöbalken, och har därför förelagt bolaget att söka tillstånd.
Nämnden har hittills haft för avsikt att tillåta att verksamheten bedrivs fram till dess
bolagets ansökan om tillstånd har prövats.
Ställningstagandet att verksamheten kan bedrivas utan tillstånd har gjorts med anledning
av att nämnden tidigare godtagit bolagets anmälan, och att nämnden först i ett senare
skede insett att bolagets uppgifter om att man inte ska behandla farligt avfall inte var
riktiga, och då meddelat bolaget att man måste söka tillstånd.
Nämnden anser dock att verksamheten i nuläget bedrivs på ett mycket otillfredsställande
sätt, och att den måste förbättras radikalt. Bolaget har redan tidigare upprepade gånger
uppmanats både muntligt och skriftligt att följa sina försiktighetsmått, och de
författningar om hantering och transporter av avfall som berör bolaget.
Då verksamheten bedrivs på ett bristfälligt sätt, och bolagets ansökan om tillstånd
avvisats, bedömer nämnden nu att det inte är motiverat att bolaget får bedriva sin
verksamhet på nuvarande sätt till dess tillståndsprövning är genomförd.

Bakgrund
2014-08-06 anmälde Svensk Kabelåtervinning AB att man på fastigheten Gärdsmygen 2 i
Katrineholm skulle bedriva verksamhet enligt koderna 90.90 och 90.110 i miljöprövningsförordningen. I anmälan uppgav man att inget farligt avfall skulle lagras eller behandlas,
och inget farligt avfall skulle uppstå i verksamheten. Nämnden beslutade 2014-09-26 att
förelägga bolaget om att följa ett antal försiktighetsmått.
2018-03-26 meddelade bolaget att man tänkte börja lagra och processa visst avfall på en
annan plats. Nämnden meddelade då att man ville ha in en anmälan för lagringen och
hanteringen på den nya platsen, och även en ny anmälan för den befintliga verksamheten, på grund av att den avvek så mycket från det som beskrivits i den ursprungliga
anmälan från 2014.
I samband med handläggningen av den anmälan som kom in 2018-04-12, uppmärksammade nämnden bland annat att den elkabel som behandlades kan innehålla farliga
ämnen, och därför enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen i mål M 8434-14 bör
betraktas som farligt avfall. Detta meddelades bolaget bland annat vid ett möte 2018-1114. Bolaget fick då även veta att den behandling av farligt avfall man bedriver är
tillståndspliktig enligt miljöbalken. Samma information fick bolaget skriftligt i ett mejl
2018-11-29.
I anmälan från 2018-04-12 uppgav bolaget även att man själva transporterat ca 3 ton
farligt avfall som uppkommit i verksamheten, vilket man inte haft tillstånd till. 2018-11-07
åtalsanmälde nämnden därför bolaget. Inget avgörande har ännu kommit.
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2018-12-06 skickade nämnden ett förslag till beslut om föreläggande att söka tillstånd för
behandlingen av farligt avfall till bolaget. 2018-12-20 inkom bolaget med synpunkter på
förslaget, och uppgav då bland annat att "det är nog rimligt att vi söker tillstånd B för vår
verksamhet".
2019-01-02 förelades bolaget om att söka tillstånd för sin verksamhet senast 2019-05-31.
En ansökan skickades in till miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Uppsala
län före utsatt datum, men den drogs tillbaka då bolaget insåg att den var undermålig
och troligen skulle avvisas. Bolaget engagerade i samband med tillbakadragandet en
konsult som hörde av sig till nämnden och önskade förlängd tid att skicka in en
tillståndsansökan. Nämnden medgav detta, men förelade bolaget vid vite om 100 000 kr
att lämna in ansökan senast 2019-10-31.
2019-10-30 inkom till nämnden kopia på den ansökan som bolaget lämnat in till MPD.
2020-02-05 inkom till nämnden beslut från MPD om att avvisa ansökan på grund av att
samrådet inte genomförts i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.
2020-02-05 genomförde nämnden ett tillsynsbesök hos bolaget. Vid besöket
uppmärksammades att bolaget inte följer alla försiktighetsmått i beslutet från 2014-0926, att man transporterar farligt avfall trots att man inte har tillstånd till sådana
transporter, att bolaget inte kunde visa upp fullständiga transportdokument för de
transporter av farligt avfall som genomförs av bolaget och av bolaget anlitade
entreprenörer, samt att man inte för anteckningar om sin avfallshantering enligt kraven i
avfallsförordningen. Även den egenkontroll som finns dokumenterad konstaterades vara
mycket bristfällig, vilket även påtalats tidigare vid flera tillfällen.
2020-03-25 förelades bolaget att vidta åtgärder enligt fem punkter, för att komma till
rätta med bristerna som uppmärksammades vid tillsynen (se beslutsunderlag). Redovisning av åtgärderna skulla ha inkommit senast 2020-05-31. I föreläggandet skrev
nämnden: "Om inte godtagbara åtgärder vidtas kan verksamheten komma att förbjudas fram
till dess tillstånd enligt miljöbalken erhållits". Den enda brist som redovisats åtgärdad till
nämnden, är att bolaget 2020-04-15 erhållit tillstånd att transportera vissa slag av farligt
avfall.
2020-07-02 meddelade nämnden bolaget att om inte redovisning av de fyra återstående
punkterna redovisades senast 2020-07-24, skulle nämnden komma att ta ställning till
beslut om förbud för verksamheten till dess tillstånd enligt miljöbalken erhållits.
2020-07-06 inkom bolaget med önskemål om att få till mitten av september på sig med
att vidta och redovisa åtgärderna.
2020-07-08 meddelades bolaget att man inte får uppskov till mitten av september med
åtgärderna, och att ärendet kommer att tas upp på Bygg- och miljönämndens nästa
sammanträde 2020-08-12, om inte en godtagbar redovisning kommer in till nämnden
innan sammanträdet.

Upplysningar
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 bifogas.
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Beslutsunderlag
Föreläggande om åtgärder.pdf

Beslutsmottagare
Svensk Kabelåtervinning AB
Akten
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Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

7. Miljötillsynsprogram för IUV-verksamheter i
Katrineholms kommun 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att faställa miljötillsynsprogram för
industriutsläppsverksamheter (IUV) i Katrineholms kommun 2020

Sammanfattning av ärendet
Enligt miljötillsynsförordningen ska den operativa tillsynsmyndigheten upprätta ett
tillsynsprogram för varje verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen och vars verksamhetskod slutar med -i. Av tillsynsprogrammet ska framgå
hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. Av miljötillsynsförordningen framgår att tiden
mellan två tillsynsbesök inte får överskrida ett år när det gäller verksamheter som
innebär betydande risker för människors hälsa eller miljön och tre år i andra fall.
Uppföljande tillsynsbesök ska inom sex månader om allvarliga brister noterats vid
tillsynsbesöket. Tillsynsbesök ska skriftligen redovisas senast två månader efter besöket.
Någon vägledning om vad ett tillsynsprogram ska innehålla finns inte och i avvaktan på
sådan upprättas ett gemensamt tillsynsprogram för samtliga industriutsläppsverksamheter (IUV) som Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet över. Redan av
nämndens tillsynsplan (BMN § 24/2020) framgår att samtliga dessa verksamheter ska ha
årlig tillsyn oaktat betydande risker för människors hälsa eller miljön.

Miljötillsynsprogram enligt 10a § miljötillsynsförordningen
Verksamhet

Tillsynsintervall

Bie Kycklingfarm
Björkviks ägg
Ekeby gård
Fors Säteri AB
Hagbyberga Säteri
Nygård 1:4 AB
Ottekils gård
Rösängs Lantbruk AB,
Fyrtorp
Stampo
Gasum AB
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Årlig
tillsynstid
13,5
18
18
18
18
18
18
13,5

Årligen
Årligen

18
60
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SKF
Vika Deponi
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Årligen
Årligen
Årligen

112,5
60
56

Beslutsmottagare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

8. Yttrande över remiss av betänkande Stärkt lokalt
åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning SOU
2020:10
Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att överlämna
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på remissen.

Yttrande
Utredningen föreslår att ett nytt etappmål om enskilda avlopp införs: Senast 2030 ska alla
enskilda avlopp i kust- och sjönära områden vara utrustade med godkänd reningsteknik. Med
godkänd reningsteknik avses de krav som Havs- och vattenmyndigheten meddelat som
allmänna råd för att uppnå normal respektive hög skyddsnivå. Vi anser att så länge
besluten grundas på allmänna råd och inte skarpare lagstiftning finns risk för olika
tillämpning myndigheter emellan. En tydligare lagstiftning i form av förordning eller
föreskrifter om små avlopp skapar bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning av
om enskilda avlopp uppfyller kraven på "godkänd reningsteknik".
Kommunerna föreslås få i uppdrag att upprätta lokala åtgärdsplaner för
övergödningsrelaterade insatser inom sina avrinningsområden, såväl inom
myndighetsutövning som andra typer av insatser och att planerna med fördel tas fram av
lokala sk åtgärdssamordnare. Vi delar uppfattningen att sådana planer kan bidra till att
stärka arbetet med vattenkvalitetsfrågormen men kan också konstatera att för många
kommuner kommer möjligheten till finansiering av arbetet med vattensamordning vara
avgörande .
Förslaget att införa generellt undantag från strandskydds- och
biotopskyddsbestämmelser vid våtmarker som anlagts i syfte att minska
näringsbelastning tillstyrks.
Regeringen föreslås ge Jordbruksverket i uppdrag att i samarbete med Sveriges
lantbruksuniversitet ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för
hästhållare. Katrineholms kommun vill påpeka vikten av att regelverket för hästhållare
harmoniserar med det för andra djurslag, exempelvis nötkreatur, där omständigheterna
är jämförbara. Kriterier bör tas fram som underlättar bedömningen om verksamheten
ska betraktas som jordbruksverksamhet eller hästhållning.
Förslagen kring ekologisk kompensation är intressanta men för att vara relevanta när det
gäller lokal problematik kring övergödning av sjöar och vattendrag krävs omfattande
analyser av såväl lokal påverkan som olika åtgärders effekt i varje avrinningsområde.
Katrineholms kommun
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Bakgrund
Katrineholms kommun har fått betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet
Ingen övergödning på remiss. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur
övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag effektivt kan minska genom stärkt
lokalt åtgärdsarbete vilket innefattat att analysera drivkrafter och styrmedel som bidrar
till stärkt lokalt åtgärdsarbete och hur arbetet kan finansieras. Utredningen har också
haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för återföring av näringsämnen från
kustvatten och sjöar i syfte att minska övergödningen. Dessutom har utredningen haft i
uppdrag att lämna förslag på etappmål som kan bidra till att vi når miljökvalitetsmålet
Ingen övergödning.
Utredningen föreslår tre nya etappmål i miljömålssystemet som rör enskilda avlopp,
gödselanvändning samt våtmarker.

·
·
·

·
·
·
·

Därutöver föreslår utredningen bland annat
Länsstyrelser och kommuner ska ha en samordnande roll i det lokala åtgärdsarbetet
Kommunerna ska ta fram lokal åtgärdsprogram för att minska övergödningen
Generellt undantag från strandskyddet för våtmarker och dammar som anlagts
huvudsakligen för att minska näringsbelastningen samt motsvarande undantag vad
gäller biotopskydd.
Anslag till LOVA ska ökas och uppföljningen av stödet ska förstärkas
Utredning av möjlighet till införande av system för ekologisk kompensation för
näringsläckage
Framtagande av nya bestämmelser om miljöhänsyn vid hästhållning
Stöd till upptag av näringsämnen från havet ska utvecklas i riktning mot resultatbaserade
ersättningar

Beslutsunderlag
Remissmissiv Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning SOU 2020_10{CCCFE428-9042-4C0C-B07E-4517AF54E26B}

Beslutsmottagare
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Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

9. Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att hos länsstyrelsen
ansöka om ett nytt beslut gällande övertagande av tillsynsuppgift enligt bilagd ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för. De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga
verksamheter som finns för Katrineholms kommun är ca 10 år eller äldre och refererar
till inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut gör ansvarsfördelningen tydlig för både
kommunen och länsstyrelsen.

Bakgrund
Enligt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får en stalig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen om
kommunfullmäktige begär det.
Kommunen tog 1990 över tillsynsansvaret enligt miljöskyddslagen över tillståndspliktiga
slakterier och lantbruk från länsstyrelsen. Överlåtelsen av tillsynsansvar har därefter
utökats vid flera tillfällen och omfattar sedan 2009 all tillståndspliktig miljöfarlig Bverksamhet som tillkommit eller tillkommer efter miljöbalkens ikraftträdande, utom
täkter. För närvarande har bygg- och miljönämnden i Katrineholm tillsynsansvaret för 29
överlåtna verksamheter varav 13 är sk IUV-verksamheter.
Beträffande tillsynsansvar för förorenade områden så gjordes en separat utredning 2016
av länsstyrelsen då kommunen och länsstyrelsen kom överens om en gemensam
tolkning av tillsynsansvaret. Genom att ta upp frågan till förnyat beslut finns ett samlat
beslut om all överlåten tillsyn.

Ärendebeskrivning och beredning
I november 2019 tillskrev länsstyrelsen kommunerna i länet gällande behovet av nya
överlåtelsebeslut. En redogörelse för tidigare överlåtelsebeslut bifogades liksom underlag
i form av checklista för ansökningsförfarandet.
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Beslutsunderlag
Skrivelse Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen
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Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö
0150-576 61
eva.frykman@katrineholm.se

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1
kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen
Ansökan
Katrineholms kommun ansöker om övertagande av tillsyn över samtliga befintliga och
framtida anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) med undantag för
· Kraftvärmeverket i Katrineholm, anläggningsnummer 0483-122
· Täkter (nuvarande verksamhetskoder 10.11, 10.20)
Kommunen ansöker också om att ta över tillsynen av förorenade områden, där
föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet för de anläggningar som
omfattas av övertagandebeslutet ovan.
Kommunen ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om
tillsynsuppgift daterat den 2009-12-07, dnr 555-14673-2009.
Katrineholms kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2021.

Bakgrund
Länsstyrelsen har i sin översyn av den till kommunerna överlåtna miljötillsynen noterat
att många av besluten är gamla och hänvisar till inaktuell lagstiftning. För Katrineholms
del är överlåtelsebesluten 10 år och äldre. För att tolka vilka anläggningar som överlåtits
krävs tillgång till tidigare versioner av förordningen. Även ansvarsfördelningen gällande
tillsynen av förorenade områden behöver förtydligas.
För närvarande är tillsynen över alla B-verksamheter överlåtna till kommunen utom
täkterna. A-verksamheter är inte överlåtna enligt gällande överlåtelsebeslut. Kommunen
ansöker nu om att ta över all tillsyn över tillståndspliktig verksamhet utom den befintliga
A-verksamheten Kraftvärmeverket (0483-122) och samtliga täkter. Det innebär att
kommunen ansöker om övertagande av alla tillkommande miljöfarliga verksamheter
(utom täkter) oavsett storlek. Därmed undviks gränsdragningsproblematik som
exempelvis kan komma av förändringar i miljöprövningsförordningen.
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Vad gäller ansvar för tillsyn av förorenade områden hanterades denna fråga under 2016 i
en separat utredning då kommunen och länsstyrelsen kom överens om en gemensam
tolkning av tillsynsansvaret. Avgörande för vem som är tillsynsmyndighet över
föroreningsskador är vem som var tillsynsmyndighet över verksamheten när denna lades
ner.

Organisation
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fullgör kommunens uppgifter enligt
plan-och bygglagen och enligt miljöbalken med undantag för förklaring av områdesskydd
enligt 7 kapitlet och den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kapitlet.
Därutöver fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Bygg- och miljönämnden svararockså för att
· anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse enligt 5. Kap 27
§ plan- och bygglagen
· pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap. 17 §
miljöbalken,
· besluta om tillstånd att ta hand om avfall enligt 15 kap. 18 § tredje stycket
miljöbalken,
· medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,
· mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 § renhållningsförordningen,
· utöva tillsyn enligt alkohollagen, avseende folköl,
· utöva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
· utöva tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggavdelning verkställer nämndens arbete
inom plan- och byggområdet samt gällande tillsyn och prövning av strandskydd samt
tillstånd eller dispens för skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning. Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen
verkställer nämndens övriga arbete enligt miljöbalken, övriga uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (exvis livsmedelslagen, strålskyddslagen), alkohollagen, receptfria
läkemedel och tobak.
Utöver miljöavdelningen och plan- och byggavdelningens ansvarsområden svarar också
samhällsbyggnadsförvaltningen för den kommunala infrastrukturplaneringen och
projekteringen. Kommunens miljöstrategi/kommunekologfunktion samt mark- och
exploateringsfunktion finns också placerad på förvaltningen.

Resurser, behovsutredning, tillsynsplan
På miljöavdelningen arbetar sammanlagt 15 heltidsanställda miljöinspektörer varav sex
arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter inklusive förorenade områden.
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Behovsutredningen visar på ett underskott av totalt ca en tjänst för hela
miljöavdelningen. Behovsutredningen redovisar behov och tillgängliga resurser för Styrd
tillsyn (A, B, C och IUV), Behovsprioriterad tillsyn, Händelsestyrd tillsyn och
Skattefinansierad tillsyn.
Den styrda tillsynen avser verksamheter med det största tillsynsbehovet, det vill säga
tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynsbehovet för varje verksamhet är
fastställt med utgångspunkt från prövningskod. Den styrda tillsynen är avgiftsfinansierad
och har hög prioritet. Behovsutredningen visar att behovet (och resurserna) för den
styrda tillsynen inom miljöskyddsområdet uppgår till 1448 timmar för de tillståndspliktiga
verksamheterna.
Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter betalar årlig tillsynsavgift som motsvarar
det planerade tillsynsbehovet. Tillsynsfrekvensen beror på tillsynsbehovet och varierar
från flera gånger per år för de största verksamheterna till vart tredje år för de minsta.
Mindre verksamheter (U) betalar timavgift efter utförd tillsyn.
Nedan redovisas B- och C-verksamheter i Katrineholms kommun.
Verksamhet

Antal objekt

Lantbruk B
Lantbruk C

9
14

Σ tillsynstid per år,
timmar
135
88

Miljöfarliga verksamheter B
Miljöfarliga verksamheter C
Varav
Livsmedel
Trävaror
Plastindustri
Betongindustri
Gjuteri
Ytbehandling
Metallbearbetning
Tryckeri
Kemtvätt
Gasframställning
Förbränningsanläggning
Fordonstvätt
Drivmedelsanläggning
Sjukhus
Avfallsbehandling
Avloppsreningsverk
Avfallsdeponi
Återvinning farligt avfall

17
60

601
379

1
2
1
4
1
3
3
1
1
1
4
8
11
1
7
8
1
3

112,5
60
13
36
60
58
21
22
8
14
27
50
45
9,5
173
132
56
18
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5
4
1
4
1

45
14
8
18
12

Samtliga IUV-verksamheter får tillsynsbesök minst årligen, se nedan.

Verksamhet

Tillsynsintervall

Bie Kycklingfarm
Björkviks ägg
Ekeby gård
Fors Säteri AB
Hagbyberga Säteri
Nygård 1:4 AB
Ottekils gård
Rösängs Lantbruk AB,
Fyrtorp
Stampo
Gasum AB
Kronfågel AB
SKF
Vika Deponi

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Årlig
tillsynstid
13,5
18
18
18
18
18
18
13,5

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

18
60
112,5
60
56

Ur miljötillsynsprogram för IUV-verksamheter i Katrineholms kommun 2020

Till behovsprioriterad tillsyn räknas exempelvis tillsyn av mindre verksamheter (Uverksamheter), tillsynsprojekt som omfattar andra verksamheter än de tillstånds- eller
anmälningspliktiga, arbetet med förorenade områden mm. Behovsutredningen visar här
på ett behov på knappt 1800 timmar på miljöskyddsområdet medan de tillgängliga
resurserna för arbetet är omkring 440 timmar lägre. Det är framför allt tillsynen på de
mindre lantbruken (< 30 de, < 100 ha) som nedprioriterats.
Behovet av händelsestyrd tillsyn uppskattas utifrån tidigare års erfaenheter. Som
händelsestyrd tillsyn räknas exempelvis handläggning av ansökningar och anmälningar,
handläggning av klagomål och hantering av olyckor. Skattefinansierad tillsyn består av
sådan tillsyn som inte kan avgiftsfinansieras utan finansieras via skattemedel. Det gäller t
ex remisshantering, handläggning av ogrundade klagomål, sanktionsavgifter och
åtalsanmälningar. Under året har trängselkontroll med anledning av virusepidemin
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

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

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

5 (5)
SKRIVELSE
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

tillkommit som skattefinansierad tillsyn. Extra personal har anställts för att klara de
utökade arbetsuppgifterna.
Uppföljning av genomförd tillsyn sker via objektsregister och i kommunens planeringsoch uppföljningsverktyg Stratsys. Via det senare redovisas också resultatet av tillsynen för
bygg- och miljönämnden vid delårs- och årsredovisning.

Kompetens
Katrineholms kommun tog över den första tillsynen från länsstyrelsen 1990 och har
sedan 2009 tillsynen över all tillståndspliktig B-verksamhet utom täkterna. Det finns
därmed en lång erfarenhet i organisationen av denna tillsyn. Varje funktionsgrupp har en
kompetensutvecklingsplan som ser till såväl gruppens som individens behov av
kompetensutveckling. Planen följs upp årligen och ligger till grund för utvecklingsinsatser,
såväl externa utbildningar som intern kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte inom
länet. Miljöskyddsgruppen har regelbundna möten med bland annat genomgång av
aktuella ärenden, domar och kunskapsöverföring från utbildningar och liknande.
Utvecklingen av webbaserade utbildningar och seminarier är mycket positiv och bidrar till
en allt högre kompetens hos inspektörerna.
Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

10. Underlag för övergripande plan med budget, bygg- och
miljönämnden 2021-2023
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till underlag för övergripande
plan med budget 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
I bilaga redovisas samhällsbyggnadsförvatningens upprättade underlag för övergripande
plan med budget 2021-2023 för bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Underlag för övergripande plan med budget 2021-2023

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Akten
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Inledning
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den
kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen
för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då
planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska
ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta
planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram
underlag för kommunens övergripande plan med budget.
Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att
den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med
budget fastställas i december.

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever
av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och
förändring.
Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, som
bygglov och tillsyn, enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden ansvarar också för prövning av
ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken samt tillstånd till eller dispens för skyltning enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Bygg- och miljönämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, livsmedelslagen, den nya lagen om tobak och
liknande produkter, smittskyddslagen med flera. Nämnden bevakar därmed miljö- och
hälsoskyddsfrågor inom flera områden. Några exempel är avfallshantering, bostadshygien, vattenoch avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering och kalkningsåtgärder.
Nämnden kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att
gällande livsmedelslagstiftning följs.
Bygg- och miljönämnden har även till uppgift att biträda kommunstyrelsen i den övergripande
fysiska planeringen och är beredningsorgan för de miljöstrategiska frågor som hanteras av
kommunstyrelsen.
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Volymutveckling
Bygg- och miljönämnden
Utfall 2019

Utfall jan-jun
2020

Prognos 2020

Prognos 2021

291

201

320

300

11

12

14

12

124

86

160

150

Antal ansökningar om förhandsbesked om
bygglov

3

3

6

5

Antal antagna detaljplaner

7

1

11

12

Tillsynsuppdrag miljöskydd

125

31

140

160

Tillsynsuppdrag hälsoskydd

71

44

100

110

Tillsynsuppdrag livsmedel

209

146

289

267

Inkomna avloppsansökningar

199

87

200

200

2174

1537

2200

2200

Volymmått
Antal inkomna bygglovsansökningar
Antal strandskyddsärenden
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga
åtgärder

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt

Kommentar till volymmått
Antalet bygglovsansökningar och anmälningar om ej bygglovspliktiga åtgärder har ökat kraftigt
under 2020. En stor del av ökningen beror på Corona/Covid-19 då många väljer att satsa på projekt
på hemmaplan istället för att resa. Prognosen för 2020 har justerats. Om detta är en bestående
ökning som kommer att fortsätta under 2021 är svårt att förutspå men förvaltningen gör
bedömningen att antalet ärenden kommer vara högt även under nästa år.
Pandemin har å andra sidan också inneburit att en del tillsyn inte har kunnat genomföras under
våren. Prognosen för tillsynsuppdrag inom miljöskydd har därför skrivits ner för helåret 2020 från
160 till 140.
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Förutsättningar och mål
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Under 2020 så har bostadsbyggandet och efterfrågan på mark fortsatt varit högt, tillsammans med
en god befolkningstillväxt ser vi att tillgång på bostäder och etableringsmark är avgörande faktorer
för den fortsatta tillväxten inom kommunen, dessa områden måste fortsätta prioriteras för att möta
tillväxten i kommunen.
Under 2021 så beräknas ytterligare bebyggelse av bostäder att starta, antalet bostäder uppskattas
till ca 300 st. med fördelning på bostadsrätter och hyresrätter. Det finns fortsatt behov av att ta fram
ännu fler planer för kommunala tomter, flerbostadshus och verksamhetsetableringar.
Målsättningen för 2021 är att fortsätta att utveckla servicen till både privatpersoner och företag som
kommer i kontakt med kommunen i samband med bygglovsansökningar och miljöärenden. Detta
kommer att ske genom att ha en fortsatt god dialog med sökande, fortsatt löpande uppföljning av
handläggningstid, lösningsfokuserat förhållningssätt samt återkommande träffar med
kontrollansvariga och verksamhetsutövare.
Resultatmål/Uppdrag

Förutsättningar 2021

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid
mandatperiodens slut
KS, BMN
Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Antalet lovansökningar och anmälningar om ej bygglovspliktiga åtgärder har ökat markant under
2020, till stor del på grund av Corona/Covid-19. En annan bidragande orsak till ökningen är att
villabyggandet har ökat vilket resulterar i flera lovansökningar på samma fastighet. Exempelvis så
byggs först villan samt garage, när detta är klart vill man sedan bygga ett inglasat uterum.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att bygglovsansökningarna även under 2021
kommer vara fler än tidigare år.
Många nya detaljplaner för bostadsbebyggelse är under framtagande. De flesta av dessa planer är i
Katrineholms stad men det finns även planer på gång i kransorterna samt på landsbygden (tex.
Valsta). I flera av de planer som innehåller många bostäder finns en variation av bostadstyper med
allt från enbostadshus och rad-/parhus till flerbostadshus. (T.ex. Duvestrand, Stadsdelen norr samt
Svartbäcksvägen)
Resultatmål/Uppdrag

Förutsättningar 2021

Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper
och upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB
Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
VSR
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En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Arbete för att utreda förutsättningar för Naturskola i Katrineholm genomförs med hjälp av LONAmedel.

Trygg vård & omsorg
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför regelbunden tillsyn av försäljningsställen för tobak och
folköl samt över rökfria miljöer såsom exempelvis skolor och lekparker.
Resultatmål/Uppdrag

Förutsättningar 2021

Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till
följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller
narkotika
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Resultatmål/Uppdrag

Förutsättningar 2021

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Hållbar miljö
En av de bästa kommunerna på miljöarbete
Katrineholms kommun hamnar på plats 17 av 290 i Aktuell Hållbarhet miljörankning av Sveriges
kommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 40 i förra årets rankning och Katrineholm är
också bäst i Södermanland på miljöarbete i år.
Katrineholm har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: Minskad klimatpåverkan, Rena sjöar och
vattendrag, Biologisk mångfald och God bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet med utgångspunkt i
de globala målen i Agenda 2030 skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i vår kommun.
Kommunikation och kunskapsspridning med och till kommuninvånarna är viktiga hörnstenar för att
vi ska nå framgång och kommer därför att vara en prioriterad del av kommande miljöprojekt.
Ny renhållningsordning
Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag till
renhållningsordning. Framtagande och genomförande är ett samspel med kommunen som arbetar
fram och mål och åtgärder för avfallsplanen och Sörmland Vatten och Avfall AB som projektleder
processen. Projektet kommer att ledas av Sörmland Vatten och Avfall AB som även leder arbetet
med nuvarande avfallsplan. Sörmland Vatten och Avfall AB har skyldighet att säkerställa att arbetet
med att ta fram förslag till ny renhållningsordning påbörjas i god tid samt att leda processen, i
samspel med kommunerna.
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning och
består av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan.
För att en reviderad plan ska kunna finnas implementerad till 2023, måste arbetet påbörjas under år
2020 med framtagande och beslut om en gemensam projektplan. Nuvarande avfallsplan gäller för
perioden 2018–2022. Av erfarenhet från andra kommuner samt framtagande av tidigare
avfallsplaner tar en revideringsprocess två till tre år att genomföra, från start till dess att
kommunfullmäktige fattat beslut.
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För att få ett så lyckat revideringsarbete som möjligt behöver kommunerna, i ett samspel mellan
politiker, nämnder och tjänstemän, verka för en bra projektstart genom ett politiskt beslut som
stödjer en bred organisation där flera olika kommunala funktioner finns representerade. Mål och
åtgärder i avfallsplanen bör vara relevanta och spegla kommunens egna mål och ambitioner för att
nå högre i avfallshierarkin och därmed säkerställa att rådande lagstiftning följs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vara delaktiga under arbetet för Katrineholms kommuns
räkning. Säkerställande och prioritering av resurser inom Plan och Miljö kommer behövas göras för
att arbetet ska kunna fortgå.
Minskad klimatpåverkan
Under 2020 så har ansökan om en ny period gällande fortsatt energi och klimatrådgivning gjorts till
Energimyndigheten, besked väntas under senare delen av 2020. Arbetet beräknas fortsätta i
samarbete med Flens och Vingåkers kommuner.
Arbetet med att ta fram en ny klimatanpassningsplan för Katrineholms kommun behöver startas
upp och planeras att påbörjas under 2020 och fortsätta under 2021 under förutsättning att
uppdraget beslutas. Riktad driftbudget behövs för att att genomföra uppdraget.
Rent vatten
Lågflödesmuddringen av Öljaren beräknas komma igång under hösten 2020. Muddringen kommer
att fortgå under hela 2021 och kommer sannolikt att röna stort intresse både nationellt och
internationellt.
Våtmark Mejeridikets förstudie är klar och våtmarksarbetet förväntas påbörjas under 2021. Möjligen
invigning redan hösten 2021. Projektet utförs i ett samarbete med SKF, Tekniska Verken, Finja
betong och Sörmland Vatten.
Våtmarksytor skapas runt Lasstorpsdiket för att klimatanpassa nya skolområdet med hjälp av LONAvåtmarksbidrag. Förstudie och projektering förväntas pågå under 2021.
Förstudie av Djulö våtmark påbörjas under 2021 samt projektering av omledning av dagvatten från
Lövåsenområdet och logistikcentrum. Arbetet förväntas fortgå under 2021 och 2022.
Vattenkvaliteten i Näsnaren övervakas och arbetet med en ny vattendom behöver påbörjas under
2021. Projektmedel för rening av vatten och sediment med innovativa lösningar och
forskningskoppling kommer sökas under 2020 och 2021.
Avloppsinventeringen går 2021 in i det sista geografiska området, Sköldinge-Valla-Lerbo.
Inventeringsarbetet beräknas fortgå under 2021 och 2022.
Många nya små avlopp som anläggs är s k minireningsverk. För att de ska fungera väl och rena
avloppsvatten bra krävs att de sköts och ev. kemikalier fylls på. Samhällsbyggnadsförvaltningen
kommer under 2021 göra tillsyn på ett antal av de äldsta minireningsverken för att säkerställa att de
fortfarande sköts bra.
Hästprojektet fortsätter också under 2021 med tillsyn på hästgårdar. Målet är att minska
hästhållningens bidrag till övergödningen av sjöar och vattendrag genom att dels informera och dels
kontrollera hur gödsel hanteras i rasthagar och hur den lagras. Jordbruksverket nämner i sin
tillsynsvägledning att man avser genomföra ett tillsynsprojekt om hästverksamheter med fokus på
gödsellagstiftning 2021. Om det projektet kommer att genomföras kommer
samhällsbyggnadsförvaltningen givetvis att försöka samordna det med vårt eget tillsynsprojekt.
Efter initiativ från Sörmland Vatten, kommer miljökontoren i Katrineholm, Flen och Vingåker att
genomföra tillsyn på tandläkarmottagningar under året. Syftet är att kontrollera verksamheternas
rutiner beträffande amalgamavskiljare med målet att minska utsläppen av kvicksilver till
avloppsreningsverken och vidare ut i miljön.
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God bebyggd miljö och biologisk mångfald
Handlingsplanen mot nedskräpning är antagen och arbetet enligt planen fortgår under 2021 med
tyngd på samverkan, nudging och välriktade kommunikationsinsatser.
Kemikalieplanen kommer revideras och förlängas, fokus kommer att ligga på kompetenshöjning
inom organisationen för kemikalieanvändare, minskad miljöpåverkan från storförbrukarartiklar; tex
maskindiskmedel mm samt kommunikation med medborgarna.
Inom livsmedelskontrollen kommer särskilt fokus att ligga på små dricksvattenanläggningar, dvs
vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller en kommersiell anläggning. På kommunala
dricksvattenanläggningar kommer tillsynen att fokusera på skötsel och underhåll av
dricksvattenreservoarer.
Tillsynen av boendemiljön på äldreboenden och LSS-boenden har inte kunnat genomföras som
planerat under 2020 på grund av coronapandemin. Ambitionen är att istället genomföra tillsynen
under 2021.
Kemikalieinspektionen kommer under 2021 att anordna ett nationellt tillsynsprojekt gällande
bekämpningsmedel i detaljhandeln vilket samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att
medverka i. Projektet kommer troligtvis att fokusera på att kontrollera om produkterna är godkända
och har korrekt märkning men också om försäljarna har erforderliga utbildningsbevis samt
distributörernas informationsplikt m.m.
Det är oklart hur det kommer att gå med den hushållsnära insamlingen av förpackningar. Enligt
förordningen om insamling av förpackningsavfall ska 60% av hushållen få sina förpackningar
hämtade vid fastigheten 2021 och samtliga hushåll år 2025. Inte något insamlingsföretag har dock
fått tillstånd av Naturvårdsverket att sköta insamlingen vilket gör det sannolikt att förordningen som
reglerar den hushållsnära insamlingen kommer att förändras för att målet på något sätt ska kunna
nås.
Ett naturreservat med fokus på friluftsliv planeras att bildas i välbesökta friluftsområdet Forssjö och
intäkterna kommer att hjälpa till att skapa natur- och friluftsområden på andra ställen.
Förutsättningar för betesdjur på kommunal mark kommer att utredas och implementeras på prov
under 2021. Fortsatt arbete med nya skogsbruksplanen pågår för att skapa tätortsnära
naturområden även i kransorterna.
Naturkartan är en viktig del i marknadsföringen av kommunens naturområden, sker i samverkan
med KFV Marknadsföring.
Coronapandemin har inneburit att vissa tillsynsuppdrag inte har kunnat genomföras under 2020
utan får senareläggas till 2021.
Resultatmål/Uppdrag

Förutsättningar 2021

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till
sjöar och vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB
Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Det långsiktiga målet är att 2025 vara en digital förvaltning och ha en digital
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samhällsbyggnadsprocess. Under 2021 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen se över
möjligheten att avveckla det digitala bygglovsarkivet och i stället använda ärendehanteringssystemet
som mellanarkiv innan leverans till slutgiltigt e-arkiv. Detta skulle spara tid och pengar samt att vi
har alla handlingar i samma system.
Nya nationella föreskrifter för detaljplaner beslutades 1 juli 2020 med syfte att skapa förutsättningar
för att tillgängliggöra detaljplaneinformationen externt och i framtiden möjliggöra mer automation.
Redan idag upprättas kartorna till detaljplanerna digitalt i Katrineholm så i dagsläget innebär
föreskrifterna inget merarbete. Däremot finns det finns en stor utmaning i framtiden att digitalisera
ca 300 stycken gamla analoga detaljplaner. Föreskrifter för hur detta ska genomföras väntas antas 1
januari 2021. Detta arbete kommer att kräva ytterligare resurser för att kunna genomföras.
Resultatmål/Uppdrag

Förutsättningar 2021

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt
och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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Särskilda beredningsuppdrag
Bygg- och miljönämnden följer upp medel- och mediantiden för handläggning av bygglov vid varje
nämndsammanträde. Omvärldsbevakning har gjorts för att se om andra kommuner gör liknande
rapporteringar men de enda som vi hittar har varit i hur stor utsträckning som kommuner lyckas
hålla de maximala 10 veckornas handläggningstid. För Katrineholm är detta av mindre intresse då
det endast varit i enstaka fall som 10 veckor har överskridits.
SKR följer upp handläggningstiden för detaljplaner vartannat år. Katrineholm har legat på en
medelnivå när det gäller tiden från samrådsstart till antagande. Tiden mellan planstart och
antagande har däremot varit längre än i andra kommuner. Med anledning av detta har rutinen vid
planstart gjorts om. Numera görs ett mer grundläggande arbete innan ett planuppdrag beslutas och
ett plan-pm tas fram där det i ett tidigt skede görs en bedömning av vilka utredningar som kan
komma att krävas.
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet jämförs en rad nyckeltal kommunerna emellan i länet. På SKR
pågår ett arbete att ta fram nationella nyckeltal för att öka jämförbarheten mellan kommuner.
Erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt i länet genom handläggarträffar för de olika tillsynsuppdragen.
Möjligheter finns för inspektörer att "skugga" kollegor i andra kommuner i syfte att lära av varann
och öka samsynen. Under året har flera kommuner i länet gått över till samma
ärendehanteringssystem som används av bygg- och miljönämndens verksamheter. Numera har sju
av nio kommuner samma system vilket innebär goda möjligheter också i arbetet med framtagande
av e-tjänster och att på annat sätt effektivisera administrativa rutiner.
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Preliminär driftsbudget
Bygg- och miljönämnden
Förvaltning/Avd/Enhet

2020
Budget (tkr)

Bygg- och miljönämnden

Summa

2021
Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)

Totalbudget (tkr)

-534

-534

-534

-534
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INFORMATION
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår handläggare

Malin Lundhe
Administratör

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

11. Meddelanden
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Meddelanden

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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MEDDELANDEN
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår handläggare

Er beteckning

Malin Lundhe

Meddelanden
SAKEN Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken, XXXXX
BESLUT

Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämnden i Katrineholms
kommuns beslut av den 17 april 2020, dnr XXXXX.

SAKEN

Beslut om överprövning av strandskyddsdispens på fastigheten XXXXX

BESLUT

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § miljöbalken att
pröva Bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens
XXXXX i Katrineholms kommun. Detta beslut kan inte överklagas.

SAKEN

Tertialrapport 2020 Katrineholms kommun

BESLUT

Kommunstyrelsen lägger tertialrapporten 2020 för Katrineholms
kommun till handlingarna.

SAKEN

Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11
(tidigare Abborren 6),

BESLUT

Kommunfullmäktige har 2019-10-21§ 148 antagit rubricerad
detaljplan.
Länsstyrelsen beslutade att inte överpröva kommunens beslut att
anta detaljplanen.
Kommunens antagandebeslut överklagades till mark- och
miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet enligt dom 2020-0526 i mål nr P 8272-19.

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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MEDDELANDEN
Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rubricerad detaljplan har därmed vunnit laga kraft 2020-06-16.

SAKEN

Detaljplan för ny skola på norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8,

BESLUT

Kommunfullmäktige har 2020-06-15 § 50, antagit rubricerad
detaljplan.
Beslutet har inte överklagats och länsstyrelsen har beslutat att inte
överpröva
kommunens beslut att anta detaljplanen.
Förslaget har därmed vunnit laga kraft 2020-07-14.

SAKEN

BESLUT

Bygglov för stall och silor på fastigheten Granhed 3:33 i Katrineholms
kommun; nu
fråga om prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens
avgörande står därför fast.

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

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

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

