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INFORMATION
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 INFO.2019.1

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Malin Lundhe

1. Information

· Revidering av miljöbalkstaxan (beslut BMN september)

· Uppföljning internkontrollplan



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 INFO.2019.2

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Malin Lundhe

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 2019-06-12 - 2019-08-07 med stöd av

gällande delegation.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 PLAN.2019.1

Planering och byggande

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Sara Eresund Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,

daterad 2019-08-21.

Motivering
För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen

föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där

röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att

planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till

varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som

antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktsplanering, program och

gestalningsprogram finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga

för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer

antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag
Pågående planer daterad 2019-08-21

Beslutsmottagare
Akten



Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2019-08-21

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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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2015.10

K JF
Konsult

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

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2019
3

2019
3

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

PLAN
2016.13

K DL Duvestrand
Nya flerbostadshus/tomter
140 nya bostäder

2 nov
2016

2019
3

2020
1

2020
3

2020
3

PLAN
2017.3

E SE
Konsult

Abborren
Nytt flerbostadshus
100 nya lägenheter

12 april
2017

2018
1

2018
2

2019
3

2019
3

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

PLAN
2017.5

E MJ Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

2019
3

2019
4

2020
1

2020
1

Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning har tagits 
fram. 

PLAN 
2017.6

E JF
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017 
4

2019
4

2020
1

2020
2

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

PLAN
2018.7

K JF Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2019
4

2020
1

2020
2

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

Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

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

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk‐
ning

Antaga‐
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2016.9

K EL Järven
Ny högstadieskola

15 juni
2016

2018
2

2019
2

2019
3

2019
3

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

PLAN
2016.14

K EL Gersnäs 3:8, skola på norr
Ny grundskola

2 nov
2016

2019
3

2019
4

2020
1

2020
1

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

PLAN 
2018.2

K MJ Lövåsen – Uppsala, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm

7 feb 
2018

2019
4

2020
2

2020
3

2020
4

Omfattande utredningar kommer 
behövas.

PLAN
2018.3

E DL Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

2019
3

2019
4

2020
1

2020
1

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

PLAN
2018.4

K MJ Strängstorp
30 nya tomter

16 maj 
2018

2019
3

2020
1

2020
2

2020
3

Geoteknik har tagits fram och 
arkeologisk utredning göras.

PLAN
2018.5

K DL Bäverstigen, Sjöholm  2:31
Nya kedjehus

12 juni
2018

2018
3

2019
2

2019
3

2019
3

Naturinventering klar. Inväntar 
lösning för dagvatten. Förorening 
sjön, utredning kring bryggor krävs
Laga kraft 24 juli 2019

PLAN
2015.5

E EL
Konsult

Vitsippan
Flerbostadshus
50 lgh

23 sep
2015

2018
2

2018
4

2019
2

? Ska kompletteras med utförligare 
solstudie.
Överklagad efter antagande

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2018.9

K MJ Backa förskola
Utbyggnad förskola

7 nov
2018

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB

PLAN
2018.10

K MJ Förskola vattentornet
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB

PLAN
2018.12

K DL Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2019
3

2019
4

2019
4

2020
1

Inväntar ritningar från KFAB
Ej prioriterad – lägg på vilande

PLAN
2018.11

E SE
Konsult

Lövkojan 10 etapp 1
Ombyggnad till bostäder

7 nov
2018

2019
2

2019
2

2019
3

2019
3

Före ursprunglig tidplan, flyttat 
tillbaka ett kvartal

PLAN
2019.3

K DL Lövåsen Heden
Nytt handelsområde

17 april
2019

2019
3

2019
4

2020
1

2020
2

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2017.1

E JF Granhammar 3:19 (Floda)
Möjliggöra för 
lägerverksamhet mm

1 feb
2017

2017
4

2019
1

2019
2

2019
2

Kulturmiljöutredning framtagen. 
Länsstyrelsen har haft synpunkter 
under granskningen gällande 
kulturmiljön och behöver utredas 
vidare. Laga kraft 19 juni 2019.

PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Möjliggöra för bostäder på 
fastigheten 

6 mars
2019

2020
1

2020
3

2020
4

2021
1

PLAN
2019.4

E EL Solparken
Utvecklat näringsliv

26 juni
2019

2020
1

2020
2

2020
3

2020
4

Detaljplaner med prio 2
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Ärende
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

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.

Detaljplaner som är vilande

!



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 DL 
SE

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

Uppdrag i kommunplan 2019‐2022
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Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram



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

● 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

Prio 2 Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1

● 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.)

Prio 3 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.
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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 Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
EL Ellen Liljencrantz
JF Jonatan Faijerson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 PLAN.2016.9

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Ellen Liljencrantz

4.Detaljplan för del av Järven 3, m.fl., fastigheterna del
av Järven 3 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat granskningsutlåtande,

daterat 8 augusti 2019.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna detaljplan för del av Järven 3, m.fl.

och överlämnar förslaget till Kommunfullmäktige för antagande.

Motivering
Under granskningstiden inkom 7 yttranden, varav 2 utan erinran. Inför antagande har

planbeskrivningen kompletterats med text om VA och ledningsrätt. Plankartan har

kompletterats med skyddsbestämmelsen q3 för aulan, och skyddsbestämmelsen q5 har

preciserats. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inkomna synpunkter har

beaktats i planförslaget och att detaljplanen kan antas.

Sammanfattning av ärendet
Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av Tallåsskolan och Järvenhallen samt att skydda

och bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom planområdet.

Ärendebeskrivning och beredning
Detaljplanen har varit sänd på granskning under perioden 29 maj - 26 juni 2019.

Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits

tillgängliga på kommunens hemsida. Granskningstiden har varit annonserad i

Katrineholms-Kuriren 29 maj 2019. Efter granskningen har ändringar gjorts i

planhandlingarna. Dessa finns att läsa om i granskningsutlåtandet, daterat 8 augusti

2019.

Beslutsunderlag
Granskningsutlåtande

Planbeskrivning

Plankarta

Illustrationsplan

Beslutsmottagare

Kommunfullmäktige
Akten



ANTAGANDEHANDLING 1 (6)

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLAN.2016.9

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-577 00

641 80 Katrineholm Telefax: 0150-571 93
www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Tillhörande

Detaljplan för del av Järven 3 m.fl. Katrineholms
kommun

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-08-08

_______________________________________________________________________________

Granskningens upplägg

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter under
tidsperioden 29 maj - 26 juni 2019. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln
och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på kommunens hemsida.

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren 29 maj 2019.

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

Yttranden utan synpunkter

1 Service- och tekniknämnden 2019-06-11

2 Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-06-24

Yttranden med synpunkter

3 Lantmäteriet 2019-06-04
Det står i planbeskrivningen att exploatören initierar och bekostar alla nödvändiga
lantmäteriförrättningar. I praktiken är det dock reglerat i lag gällande just
ledningsrättsförrättningar att enligt 1§, första stycket (ledningsrättslagen), så är det
ledningshavaren som är den som har rätt att ansöka om ledningsrättsförrättning.
Det är också reglerat i lag att enligt 27§ ledningsrättslagen att ledningshavaren är den som
betalar lantmäterikostnader för ledningsrättsförrättningar.
Det är på således vis så att Lantmäteriet inte kan ställa ett kostnadsfördelningsbeslut i en
ledningsrättsförrättning till en exploatör, vilket däremot är möjligt vid en fastighets-
bildningsåtgärd som t.ex fastighetsreglering.
I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Texten i planbeskrivningen justeras så att det framgår att det är ledningshavaren som ska
initiera och bekosta ledningsförrättning och lantmäterikostnader för ledningsförrättning.

4 Länsstyrelsen 2019-06-25
Ingripandegrunder:
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2018-08-28, framfört synpunkter avseende
markföroreningar, friytor, miljökvalitetsnormer och risk för översvämning. Dessa synpunkter
har tillgodosetts i granskningsförslaget och Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av
detaljplanen inte kommer att prövas.

Kulturmiljö:
Länsstyrelsen finner att planförslaget har arbetats om på ett godtagbart sätt.
Tillbyggnaden utgör fortfarande en stor volym som kommer att påverka kulturmiljön på
platsen, stadsbilden och upplevelsen av Tallåsskolan. De ändringar som föreslås i
granskningsförslaget medför dock att den nya byggnaden på ett acceptabelt sätt har anpassats
till kulturmiljövärdena. Länsstyrelsen delar den antikvariska konsekvensbedömningens
slutsats att tillbyggnaden kan vara möjlig att utföra utan att Tallåsskolans höga
kulturhistoriska värde förvanskas. För ett gott slutresultat bör antikvarisk expertis fortsätta att
anlitas i bygglovs- och genomförandeskede.

Länsstyrelsen har, med anledning av Tallåsskolans synnerligen höga kulturhistoriska värden,
väckt fråga om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 § kulturmiljölagen 1988:950.
Länsstyrelsen har haft en dialog med fastighetsägaren och kommunen om vad skyddet
innebär. Fastighetsägaren har därefter tyvärr meddelat att man inte vill att skolbyggnaden
förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen har ännu inte tagit slutlig ställning i frågan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Efter samrådet har mycket arbete har lagts ner på omgestaltning av tillbyggnaden samt
skydds- och varsamhetsbestämmelser för kulturhistorisk värdefull miljö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Länsstyrelsens bedömning om att antikvarisk expertis
bör delta i bygglovs- och genomförandeskedet för att säkerställa implementeringen av
detaljplanen.

5 Sörmland Vatten 2019-06-25
Sid. 24 Teknisk försörjning, Vatten och avlopp: Första meningen i första stycket ändras till
att planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Komplettera texten i andra stycket med att spillvattenledningen som ansluter kupolen samt en
fastighet på Oppundavägen ska flyttas till det tänkta u-området öster om Järvenhallen.
Komplettera med text att vattenledningen som korsar planområdets nordöstra hörn kommer
att behöva flyttas i samband med Järvenhallens utbyggnad.
Befintlig dagvattenledning som är placerad under Järvenhallens tänkta utbyggnad är en intern
ledning och förvaltas inte av Sörmland Vatten och Avfall AB.
Renhållning: Inget att erinra.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med Sörmland Vattens synpunkter.

6 Sörmlands Museum 2019-06-26
Ett nytt förslag på tillbyggnad har nu tagits fram, där vissa delar har arbetats om.
Förslaget är dock fortfarande en tillbyggnad till den befintliga Tallåsskolan, inte en
fristående byggnadskropp. Totala byggnadshöjden har sänkts 2.5 meter. Volymen på
tillbyggnaden är fortfarande relativt omfattande, även om detaljer har förbättrats för att
anpassas till Tallåsskolans arkitektur. Undertecknad hade gärna sett att den befintliga
kulturmiljöns värden till större del skulle beaktats.

En antikvarisk förundersökning med konsekvensbeskrivning, i planbeskrivningen benämnd
kulturmiljöanalys av området upprättades av WSP i samrådsskedet. lnför granskningsskedet
har en annan antikvarie, Per Nelson byggnadsvårdsbyrå AB, anlitats av fastighetsägaren
KFAB.
En antikvarisk konsekvensbedömning har tagits fram, där syftet anges vara att redogöra för
de kulturhistoriska och fysiska konsekvenserna för den nya omarbetade tillbyggnadens
påverkan på skolans och byggnadens kulturvärde "samt riksintresset". Påverkan på
riksintresset berörs dock inte, utan istället hänvisas till den tidigare antikvariska
förundersökningen.

Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande att "planområdet ligger utanför riksintressets
avgränsning. Länsstyrelsen delar dock kulturmiljöanalysens bedömning att planområdet
genom sitt kulturhistoriska innehåll kan sägas avspegla en aspekt av riksintressets motiv.
Till de samhällsfunktioner som riksintresset avser spegla hör staden som skolort.
Katrineholms skolhistoria är en viktig del av stadens utveckling. En tillbyggnad av den
volym och karaktär som nu föreslås riskerar att skada berörda skolmiljöer och områdets
kulturhistoriska värde, vilket kan innebära att riksintresset skadas." Undertecknad tycker
tyvärr fortfarande att det är otydligt belyst i de hittills framtagna handlingarna, hur
riksintresset påverkas av den relativt stora planerade tillbyggnaden. Som tidigare håller
undertecknad med om att Tallåsskolan har så höga kulturhistoriska värden att den kan vara av
byggnadsminnesklass.
I rapporten framförs det att ytterligare en kulturhistorisk utredning bör genomföras för att få
svar på detta, vilket är önskvärt. Sedan granskningsskedet har Länsstyrelsen i Södermanlands
län själva väckt fråga om att byggnadsminnesförklara Tallåsskolan.

I Planbeskrivningen, granskningshandling sidan 13, citeras delar av den nu framtagna
antikvariska konsekvensbedömningen utförd av Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, 2019-
02-27. Sörmlands museum noterar att sista delen av citatet inte finns med alls i den
antikvariska konsekvensbedömningen som är en del av granskningsunderlaget, vilket väcker
frågan om det finns olika versioner av dokumentet?

På samma sida i planbeskrivningen står att "Skydds- och varsamhetsbestämmelserna har
utökats inför granskning och motsvarar till fullo rekommendationerna i WSP:s antikvariska
förstudie/ konsekvensanalys." Bestämmelserna på plankartan är nu reviderade till
granskningen. Men fortfarande verkar inte alla rekommendationer vara medtagna.
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Skyddsbestämmelsen q3 är inte utritad på aulans byggnadsdel på plankartan.
Skyddsföreskrifterna angivna under q3, bör gälla även Tallåsskolans norra del, aulan. WSP
hade också skrivit att varsamhetsbestämmelsen k2 skulle ha med formuleringen "Aulans
asymmetriskt formade fönster ska vara fernissade." Detta är heller inte medtaget på
plankartan. Möjligen bör det istället ersättas med "Aulans asymmetriskt formade fönster och
dörrar ska vara fernissade eller oljade" Plankartan bör revideras med avseende på detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Efter samrådet har Tallåsskolans tillbyggnad genomgått en omgestaltning för att bättre
anpassas till de befintliga kulturmiljövärdena. Detta har gjorts med WSP:s kulturmiljöanalys,
Per Nelsons konsekvensanalys samt Länsstyrelsens och Sörmlands museums samråds-
yttranden som utgångspunkt. Takhöjden på Tallåsskolans tillbyggnad har sänkts och
taket har blivit mer diskret, stor omsorg har lagts på att skapa en lätt och transparent
anslutning mellan den befintliga och nya delen, och fasader och fönstersättning har fått en
utformning som är besläktad med den befintliga skolans formspråk. Resultatet är en
utbyggnad där den stora byggnadsvolymen förvisso kvarstår, men planavdelningens
bedömning är att det justerade förslaget inte längre utgör en betydande negativ påverkan på
riksintresset eller befintliga kulturmiljövärden.
Det sista stycket om konsekvenser av en sammanbyggnad, som står med kursiverad text i
planbeskrivningen på sid. 13, är inte ett citat från den antikvariska konsekvensbedömningen
framtagen av Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, utan är planförfattarens sammanfattning
av det som har framkommit i ovan nämnda utredning samt handlingen ”Kulturmiljö-
anpassning” av Mondo Arkitekter, som har ritat förslaget till utbyggnad av Tallåsskolan.
Stycket kursiverades av misstag, och det bör nämnas att citationstecken bara fanns kring
den del av texten som var ett utdrag ur Per Nelsons utredning. Inför antagande stryks
den felaktiga kursiveringen.
Bestämmelsen q3 läggs till aulan på plankartan inför antagande. Bestämmelse om att aulans
fönster ska vara fernissade finns med på plankartan i granskningsskedet med beteckningen
q5. Bestämmelsen är tänkt att skydda alla byggnadsdetaljer som ingår i aulans huvudentré,
men eftersom formuleringen kan uppfattas vara otydlig, kompletteras q5 inför antagande
med text om att träpartierna i aulans huvudentré ska vara fernissade.

7 Privatperson 2019-06-25
Två parkeringsplatser, 74 p-platser resp 34 p-platser planeras, med samma infart till båda 
parkeringsplatserna, alltså 108 fordon som kan parkera samtidigt.Infarterna till 
parkeringsplatserna ligger mitt emot fastigheten XXXXX, endast ett par meter från deras 
gräsmatta där små barn vistas och leker. Hur mycket avgaser kommer dessa barn att andas in? 
Nya rön visar att bilavgaser är den största hälsorisken, och att små barn som exponeras med 
bilavgaser riskerar skador på lungorna som medför att lungorna slutar växa. Undertecknad 
vistas ofta på XXXXX då barnen är mina barnbarn.

Fastigheten XXXXX har en utfart mot Vasavägen, mitt emot den planerade infarten för de 
två parkeringsplatserna. Denna utfart utnyttjas flera gånger per dag av familjen t.ex på väg till 
och från förskola/skola. Det kommer att vara mycket trafik till och från Järvenhallens 
parkering, inte bara under skoltid utan även under kvällar och helger, då Järvenhallen är 
högfrekventerad (föreningar, cuper etc...) och även boende på skolan i samband med cuper. 
En ytterligare faktor är tilltagande buller med störande motorljud.
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Trafiksituationen har redan förändrats mellan Linnévägen och Oppundavägen då bilister 
väljer bort rondellerna med gupp i, före, och efter rondellerna och istället väljer att köra 
Vasavägen. Trafikmängden har redan idag ökat och skulle, om förslaget blir verklighet, 
öka markant. Trafiktätheten på Odins väg kommer också att öka markant, då Odins väg 
kommer att bli en "matargata" (genväg) till infarten till kv Järven och dess parkeringsplatser. 
På Odins väg bor nästan uteslutande barnfamiljer med små barn. Barnen cyklar ofta på gatan 
för att lära sig cykla och lära sig trafikregler.
Fastigheten XXXXX har ingen trottoar vid sin utfart mot Odins väg. Barnen kommer direkt 
ut på gatan! Detta medför stora risker vid ökad biltäthet och höga hastigheter. Förslag till 
åtgärder: För att minska antalet bilar vid infarten från Vasavägen, bör Järvenskolans 
parkering (74 p-platser) ha infart från Läroverksgatan som det är i nuläget. Annars blir 
trafiksituationen på Vasavägen ohållbar.
Infarten till Järvenhallens parkering (34 p-platser) bör flyttas till norra sidan av parkeringen 
för en mer direkt infart för att slippa omvägen, "nålsögat", från den planerade infarten. 
Vidtas inte ovanstående åtgärder måste stora förändringar ske i trafikmiljön Vasavägen -
Odins väg: Odins väg måste stängas av för genomfart och hastighetsbegränsas. På Vasavägen 
krävs flera avsmalningar mellan Linnévägen och Oppundavägen samt hastighetsbegränsning 
30 km/h i likhet med Dalagatan vid Skogsborgskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Den föreslagna infarten till planområdet från Vasavägen leder till parkeringsplatser som är 
avsedda för både Tallåsskolan, Järvenhallen och Södra skolan. Parkeringen i korsningen 
Läroverksgatan – Oppundavägen är en allmän parkering som inte är reserverad för 
skolverksamheten inom området. Detaljplanen kan inte reglera trafik utanför planområdet, 
men i samband med byggnation av Tallåsskolans och Järvenhallens tillbyggnader, kommer 
även ombyggnad av infrastrukturen inom både plan- och närområdet att ske i syfte att 
förbättra trafiksituationen.
Den förväntade ökning av trafik som en exploatering av planområdet skulle medföra bedöms 
inte vara tillräckligt stor för att påverka tillväxten av lungor på barn som bor i närområdet. 
Infarten till Järvenhallens parkering bör inte flyttas till ett läge norr om parkeringen, eftersom 
den föreslagna infarten till planområdet från Vasavägen ska användas för varuleveranser. 
Idag går ca 1000 elever i skolan inom planområdet (Södra skolan samt Tallåsskolan), vilket 
beräknas öka till ca 1300 elever när utbyggnaden är klar. En ökning med ca 300 elever inom 
planområdet bedöms inte orsaka en betydande försämring av luftkvalitén i närområdet.
Det finns en trottoar utanför XXXXX på Vasavägen som är lättillgänglig via en grind på den 
aktuella fastigheten. XXXXX har sin fordonsutfart mot Odins väg. Detaljplanen kan inte 
reglera trafikåtgärder utanför planområdet.

Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning

Fördröjningsvolym för dagvatten ökas inte från 10-årsregn till 20-årsregn (förslag från Sörmland
Vatten).
Föreslagna parkeringar inom planområdet flyttas inte (förslag från privatperson).
Infart till Järvenhallen flyttas inte (förslag från privatperson).
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Ändringar i förslaget
Planbeskrivning

· På sid. 24, under rubriken ”Vatten och avlopp”, kompletteras planbeskrivningen med text
om ledningsflytt och nytt u-område.

· På sid. 28, under rubriken ”Ledningsrätt”, justeras planbeskrivningen så att det framgår att
det är ledningshavaren som ska initiera och bekosta ledningsförrättning och
lantmäterikostnader för ledningsförrättning. Stycket "Tekniska frågor" på samma sida
stryks, eftersom texten endast upprepar de frågor om ledningsrätt som beskrivs i stycket
ovan.

Plankarta

· Bestämmelsen q3 läggs till aulan på plankartan.
· Bestämmelsen q5 kompletteras med text om att träpartier i aulans huvudentré ska vara

fernissade läggs till plankartan.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 8 augusti 2019

Ellen Liljencrantz Erik Bjelmrot
Planarkitekt Avdelningschef
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Inledning 
Planprocessen – Standardförfarande 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015. 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. 

Handlingar 
• Plankarta och illustrationskarta
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument)
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutåtande
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning

Syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra tillbyggnad av Tallåsskolan i södra Katrineholm till en 
7-9-skola med plats för ca 1300 elever, tillbyggnad av Järvenhallen, samt tillhörande friytor, 
angöring och parkering. Antalet elever ökar inom kommunen och behovet av 
undervisningslokaler växer. Tallåsskolan omfattar otillräckliga ytor för undervisning samt är 
otillfredsställande ur tillgänglighetssynpunkt. 
Detaljplanen syftar också till att skydda befintliga kulturmiljövärden. 

Plandata 
Läge och areal 
Planområdet, som är beläget strax söder om Katrineholms centrum, omfattar cirka 4,2 hektar. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Järven 3 ägs av Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och fastigheten Sandbäcken 
3:1 ägs av Katrineholms kommun. 
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Planområdet är markerat med röd streckad linje. 

Tidigare ställningstaganden 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015. 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 juni 2016 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Järven, i syfte att möjliggöra nybyggnation 
av en skola i anslutning till Tallåsskolan. 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 - del staden, antagen 
den 17 november 2014. Där är planområdet utpekat som område för befintlig bebyggelse där 
komplettering kan ske. 

Grönplan 
Enligt Grönplan för Katrineholms stad (antagen 2018-12-17) är den skogsbeklädda ås som 
sträcker sig rakt igenom staden mycket viktig, eftersom den har höga naturvärden kopplat till 
barrskogen, fungerar som landmärke i staden, är populär för motion samt är det enda större 
spridningssambandet som går igenom stadskärnan. Planområdet gränsar i norr till åsen och 
fungerar som friyta för Tallåsskolans och Södra skolans elever.  
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Riksintresse  
Planområdet berörs inte av något riksintresse.  

Detaljplan 
För dp Järven gäller idag stadsplan för kv 81 Järven, 80 Piggsvinet och 71 Haren, fastställd 
1945, som föreskriver område för allmänt ändamål, park samt idrott och folkpark för den del 
som ingår i planområdet för dp Järven, stadsplan för stadsdelen Talltullen från 1947, som 
föreskriver område för allmänt ändamål och park, samt stadsplan för del av Vasavägen – 
Eriksbergsvägen från 1971 som föreskriver park. 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Detaljplanen 
bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. 

Förutsättningar och förändringar 
Natur och kultur 
Mark och vegetation 
I den norra delen av planområdet finns en del av en skogsbevuxen grusås i nordvästlig-
sydostlig riktning. Den utgör den västligaste delen av Östra Skogåsen som löper parallellt 
med Eriksbergsvägen ut till stadens utkanter. Åsen utgör ett stycke centrumnära natur som är 
värdefull och ska bevaras. I planområdets nordöstra hörn finns ett grönområde med gräsytor 
och lövträd, och centralt i området finns en stor gräsbevuxen idrottsplats. 

Planområdets högsta punkt finns på åsen i norr: 55,5 meter. Mot norr sluttar åsen ner till 46,5 
meter vid Linnévägen, medan de centrala och södra delarna av planområdet är relativt plana 
med en höjd på 52-54 meter. 

Geotekniska förhållanden, skredrisk och grundläggning 
Längs planområdets norra del löper en skogsbevuxen åsrygg. Söder om denna utgörs de 
naturliga jordarterna av svallsediment samt centralt ett område med kärrtorv som bedöms 
överensstämma med läget för den sjö som har funnits i planområdet. Den sydöstra delen av 
planområdet består av morän. Inom planområdet finns ingen karterad skredrisk. 
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Risker 
Markradon 
Planområdet ligger inom högriskområde för markradon enligt kommunens översiktliga 
kartering. Nya byggnader ska därför uppföras i radonsäkert utförande. 

Markföroreningar och sanering 
Marken söder om åsen var tidigare en åsgropssjö, som fylldes i samband med att området 
bebyggdes på 30-talet. Eftersom fyllnadsmassorna bedömdes kunna innehålla föroreningar, 
utfördes en miljöteknisk markundersökning i mars 2017 av Sweco. Totalt analyserades 16 
jordprover med avseende på metaller, oljekolväten (BTEX, alifater, aromater, samt 
polyaromatiska kolväten). Två prover analyserades även med avseende på totalt organiskt kol 
(TOC) och ett asfaltprov analyserades med avseende på polyaromatiska kolväten. 

I oktober 2018 utfördes en kompletterande markundersökning inom området för 
fotbollsplanen. Undersökningens syfte var att avgränsa föroreningarna i yt- och djupled för att 
få en uppfattning om mängden massor som kommer att behöva hanteras som förorenade i 
samband med schaktarbeten på fastigheten, att göra en säkrare bedömning av riskerna för 
människors hälsa och miljö, samt att göra en uppskattning av kostnaden för omhändertagande 
av massorna.  
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För skolor gäller Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). 
Inom planområdet finns redan en pågående skolverksamhet, vilket medför att 
markanvändningen ska betraktas som känslig. 

Provgropar från markundersökningen i mars 2017. 

Markundersökning 2017:  
I samtliga punkter utanför den befintliga fotbollsplanen observerades ren fyllning av grus  
och sand mellan 0,5-1,0 meters djup. Under fyllningen fanns naturlig mark bestående av sand 
och silt. Ingen av dessa punkter uppvisade halter av föroreningar över riktvärdet för känslig 
markanvändning. Två punkter, båda tagna inom området för fotbollsplanen, uppvisade 
fyllning ner till 4 meter, mestadels sand, med torv under lagret av fyllning. Här påträffades 
halter av föroreningar som överskrider riktvärdena för känslig markanvändning. 

Det generella riktvärdet för KM överskreds för polycykliska aromatiska kolväten med hög 
molekylvikt (PAH-H) i djupnivån 1-1,5 meter under markytan i punkten 17S27.  
Detta material bestod av mörk fyllning blandat med den svarta sanden från ovanstående djup. 
Punkten ligger inom fotbollsplanen. 
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Det generella riktvärdet för KM överskreds för aromater C10-C16 i djupnivån 1-1,4 meter i 
punkten 17S19. Detta jordprov bestod av svart sand. Punkten ligger inom fotbollsplanen. 

I jordprovet från punkten 17S27 i nivån 0,7-1,0 var rapporteringsgränsen för aromater C10-
C16 något högre än riktvärdet för KM. Halten i jordprovet är därmed svår att förhålla sig till. 
Det går dock inte att utesluta att halten överskrider riktvärdet. Övriga jordprov påvisade inga 
förhöjda halter av analyserade parametrar. 

Markundersökning 2018:  
Totalt grävdes sex provgropar, jämnt fördelade över fotbollsplanen, och totalt analyserades 12 
jordprover med avseende på metaller, oljekolväten, alifater, aromater, PAH och TOC.  

Av totalt 12 analyserade jordprov påträffades halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning i sex prover. De parametrar som överstiger KM var 
PAH-M, PAH-H, aromater >C10-C16 och kobolt. Inga detekterbara halter för BTEX kunde 
påvisas.  

De föroreningar som påträffats i marken på fotbollsplanen är förknippade med av den svarta 
sanden, som finns på varierande djup spridd över fotbollsplanen. Den har påträffats i samtliga 
provpunkter utom 18S10. Den svarta sanden ligger i skikt och de intilliggande skikten 
bedöms mot bakgrund av genomförda undersökningar inte vara påverkade av dessa 
föroreningar. 

Markundersökning oktober 2018. Provpunkterna är markerade med svart punkt – de röda punkterna är från 
tidigare markundersökning. 

Vid en eventuell ombyggnad på fastigheten, som innebär att förorenad jord schaktas bort, 
krävs att den svarta sanden hanteras som förorenad och tas om hand på korrekt sätt. 
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En mycket grov uppskattning av mängden förorenade jordmassor är 3000 kubikmeter utifrån 
följande antaganden: 
Fotbollsplanens area uppskattas till 6000 kvadratmeter, och den svarta sandens genomsnittliga 
utbredning uppskattas till 0,5 meter. 

Den förorenade jorden inom området kommer att grävas ut och deponeras på godkänd deponi. 
Markprover kommer att tas och analyseras innan påfyllning med rena massor sker. Den extra 
kostnad som uppkommer för transport och deponi av förorenade jordmassor blir en marginell 
del av totala investeringen. Kostnaden för sanering, som belastar byggherren, bedöms därför 
var ekonomiskt genomförbar. 

Platsens historia 
Efter andra världskriget fanns stora byggnationsbehov. År 1945 hade staden fått tillstånd att 
uppföra en samrealskola som var samlokaliserad med ett realgymnasium.  

Undervisningsbyggnaden stod färdig 1946, men Katrineholms läroverk (Tallåsskolan) 
invigdes först 1949, då även aulan stod klar.  

Tennishallen (Kupolen) uppfördes 1934-1935 som nödhjälpsarbete efter ritningar av arkitekt 
Birger Lindberg. Den inrymmer idag Tallåsskolans kök och matsal. 

”Pansardazzet” (f.d. gymnastikhallen) uppfördes i början av 20-talet i samband med 
nybyggnation av Södra skolan. Byggnaden används idag för fritidsverksamhet. 

Bebyggelse inom planområdet 
Inom planområdet finns en högstadieskola med tillhörande byggnader och friytor. 
Byggnaderna är belägna i planområdets periferi: i nordväst finns Tallåsskolan, i söder 
matsalen Kupolen, i öster f.d. vaktmästarbostaden/gymnastiksalen samt idrottshallen 
Järvenhallen. Södra skolan återfinns i kvarterets sydöstra hörn, strax utanför planområdet. 

Tallåsskolan består av en långsmal 4-våningsbyggnad med fasad i gult tegel och sadeltak i 
skiffer. Norr om skolan finns en aula med fasader i samma gula tegel som Tallåsskolan samt 
ett flackt plåttak. Aulan har en något mjukare utformning med rundade hörn. 

I planområdets centrala del finns friytor med en idrottsplats som omfattar ca 8800 
kvadratmeter. I planområdets södra del finns huvuddelen av områdets hårdgjorda ytor: 
parkering, angöring, inlastning, gc-vägar m.m. 

Omgivande bebyggelse utanför planområdet utgörs i öster, söder och väster huvudsakligen av 
en- och flerbostadshus och i norr av centrumbebyggelse. I kvarteret Järvens sydostligaste del 
återfinns Södra skolan som uppfördes 1920-21. 
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Flygfoto över Tallåsskolan med aula. 

 
Tallåsskolan sedd från Läroverksgatan 

 
Tallåsskolans aula sedd från norr. 
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Södra skolan till vänster (utanför planområdet), gamla gymnastiksalen/vaktmästarbostaden samt Järvenhallen till 
höger. 
 

 
Kupolen sedd från Oppundavägen. 

 
Kulturmiljövärden 
Eftersom Tallåsskolan med aula, Kupolen och f.d. gymnastikhallen/vaktmästarbostaden har 
kulturhistoriska värden, har en antikvarisk förstudie och konsekvensanalys för byggnaderna 
tagits fram av WSP för att identifiera vilka värden som finns, hur de bör skyddas samt hur en 
ny tillbyggnad till Tallåsskolan kan utformas där hänsyn tas till de befintliga 
kulturmiljövärdena. Södra skolan är belägen strax utanför planområdet, men har inkluderats i 
utredningen för att underlätta framtida detaljplaneläggning. Nedan sammanfattas utredningens 
innehåll. 

Planområdet berättar inom en begränsad yta om städernas skolbyggande under flera delar av 
1900-talet. Anläggningarna bidrar till förståelsen av Katrineholms utveckling. 
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Skolbyggnaderna är genom läget utmed Oppundavägen respektive Läroverksgatan väl 
exponerade märkesbyggnader som har ett tydligt miljöskapande värde i relation till 
omgivningen. 

Efter andra världskriget fanns stora byggnationsbehov. År 1945 hade staden fått tillstånd att 
uppföra en samrealskola som var samlokaliserad med ett realgymnasium.  
Tallåsskolan byggdes 1946 och aulan 1949. Skolbyggnaden är ett typiskt exempel på 
modernismens skolbyggande med funktionalistisk grund, och dess kulturhistoriska karaktär är 
påtagligt välbevarad. Aulan kan bedömas ha arkitektoniska värden som gör att den utmärker 
sig även i ett nationellt sammanhang. 

Tallåsskolans och aulans kulturhistoriska värden kan vara sådana att de bör värnas genom 
byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen och är att anse som kulturhistoriskt särskilt 
värdefulla byggnader enligt PBL 8 kap. § 13. De bör därför ges ett tydligt skydd i detaljplan i 
form av rivningsförbud (r), skyddsbestämmelser (q) och varsamhetsbestämmelser (k). Frågan 
om byggnadsminnesförklaring har väckts av Länsstyrelsen. 

 
Tallåsskolans östra fasad med sin karaktäristiska täta fönstersättning och långsmala planform. 
 
F.d. gymnastiksalen/vaktmästarbostaden uppfördes i början av 1920-talet och hade 
ursprungligen inslag av nationalromantik. Karaktären har dock påverkats av tilläggsisolering 
av fasader och fönsterbyte. Byggnaden bör ges skydd i detaljplan i form av rivningsförbud (r) 
och varsamhetsbestämmelser (k). 
 

 
F.d. gymnastikhallen sedd från sydost, med Järvenhallen i bakgrunden. 
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Tennishallen (Kupolen) uppfördes 1934-1935 som nödhjälpsarbete efter ritningar av arkitekt 
Birger Lindberg. Med sitt höga välvda tak med bärande limträbalkar knyter den an till 
modernismens byggande av idrottsanläggningar. Byggnadens ursprungliga karaktär har 
förvanskats genom förändringar i fasad, fönstersättning samt tillkommande sidoskepp. 
Byggnaden bör ges skydd i detaljplan i form av rivningsförbud (r) och 
varsamhetsbestämmelser (k). 

Den nya gymnastikhallen uppfördes 1978 och är tidtypisk för senmodernismen med sin 
kantiga volym och flacka tak. Plan- och bygglagens generella bestämmelser kring varsamhet 
bedöms vara tillräckliga. 

Den utformning av tillbyggnaden till Tallåsskolan som föreslogs i samrådsskedet stred delvis 
mot de rekommendationer som hade framförts i WSP:s antikvariska förstudie och 
konsekvensanalys. Enligt utredningen bedömdes föreslagen tillbyggnad utgöra en 
förvanskning av Tallåsskolans karaktärsdrag.  
Vidare angavs att tillbyggnaden genom sina proportioner och omfattande volym riskerade att 
otydliggöra den befintliga byggnadens långsmala form, den täta och rytmiska 
fönstersättningen på den östra fasaden samt påverka eller eliminera värdefull detaljutformning 
som entréer, takfots- och övrig fasaddekor.  

Utdrag ur utredningen, s.28, Konsekvenser av föreslagen åtgärd: 
”Föreslagen åtgärd förefaller inte i tillräcklig mån beakta den kulturhistoriska karaktären 
hos befintlig byggnadskropp.(…) Tillbyggnadens volym och proportion bryter påtagligt mot 
den befintliga byggnadens strama formspråk och uttalat långsträckta form.(…) Tillbyggnaden 
riskerar att bryta och otydliggöra den östra sidans tätt sittande, rytmiskt utformade 
fönstersättning. Tillbyggnaden påverkar eller eliminerar utpekat värdefull detaljutformning 
som entréer, takfotsdekor och övrig fasaddekor.” 
 
Följande råd angavs för utformning av tillbyggnaden:  
Ny bebyggelse i första hand bör utföras som fristående byggnad, men om en utökning av 
Tallåsskolan ändå utförs som en tillbyggnad, bör det ställas stora arkitektoniska krav och en 
medveten relation till den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.  
Ny bebyggelse bör genom sitt läge ge fortsatt möjlighet att uppleva befintliga skolbyggnaders 
skala och karaktär. Tallåsskolans östra långsida bör förbli tydligt exponerad.  
Tillbyggnaden bör ha en begränsad anslutningsyta till befintlig byggnadskropp och bör lämna 
befintliga entrépartier utan påverkan. Slutligen bör tillbyggnaden inte vara synlig från 
Drottninggatan. 

Länsstyrelsens instämde i sitt samrådsyttrande med den antikvariska förstudien och 
konsekvensanalysens slutsatser. 

Efter samrådet har detaljplanen arbetats om i samråd med Länsstyrelsen och med den 
antikvariska konsekvensanalysen som grund, för att bättre anpassa tillbyggnaden till befintliga 
kulturmiljövärden. Byggherren har även anlitat en byggnadsantikvarie som har upprättat en 
kompletterande antikvarisk konsekvensanalys, (Antikvarisk konsekvensbedömning,  
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Kv Järven 3, Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, 2019-02-27) där de två alternativen 
friliggande respektive anslutande tillbyggnad har analyserats med avseende på konsekvenser 
för befintliga kulturmiljövärden samt brukbarhet. Nedan finns utdrag från utredningen: 

”Ur antikvarisk mening har i förundersökningen och den tidigare konsekvensutredningen och 
i yttrande från länsstyrelsen en friliggande skolbyggnad rekommenderats som lämpligast 
alternativ, eftersom den fysiska exteriörpåverkan på Tallåsskolans fasad mot skolgården då 
blir helt opåverkad, och den långa byggnadskroppen förblir avläsbar med obruten fasad mot 
skolgården. Ur ett brukarperspektiv och långsiktigt användande, med önskad samverkan och 
överblick och förflyttning mellan byggnadernas lokaler och funktioner, har detta alternativ 
bedömts som mindre lämpligt och långsiktigt ogynnsamt. Skolverksamheten önskar, genom 
det nya utbildningskonceptet som framtagits, en direkt samverkan mellan byggnadernas 
varierande lokaler och verksamheter. En interiör förbindelse har bedömts som en 
nödvändighet mellan byggnaderna, med de fördelar som invändiga kopplingar och smidiga 
förbindelser mellan våningsplanen och direkt kommunikation medför, utan att behöva ta sig 
ut och in mellan olika skolbyggnader”. 

En sammanbyggnad medför att den ursprungliga rumsstrukturen i Tallåsskolan kan behållas 
och att värdefulla inredningsdetaljer kan bevaras. Om nybyggnaden i stället uppförs 
fristående, skulle det krävas en omfattande ombyggnad av den befintliga rumsstrukturen i 
Tallåsskolan, med förändring av planlösningen och installation av nya hissar för att den ska 
kunna fungera som en fristående byggnad. Den smala byggnadskroppen skulle innebära att 
flera rum fick bli genomgångsrum, och den yta som förloras för undervisning skulle behöva 
kompenseras genom att flytta ut samt utöka tillbyggnaden ytterligare. Konsekvensen av detta 
blir minskade friytor med mindre plats för fotbollsplan och andra rekreationsytor. 

Tallåsskolans tillbyggnad har inför granskning arbetats om för att bättre anpassas till 
befintliga kulturmiljövärden. Fokus har legat på tillbyggnadens höjd och takutformning, mötet 
mellan ny och befintlig byggnad, utformning av fasader samt fönstersättning. Skydds- och 
varsamhetsbestämmelserna har utökats inför granskning och motsvarar till fullo 
rekommendationerna i WSP:s antikvariska förstudie/konsekvensanalys. 

Den befintliga skolbyggnadens invändiga rumsstruktur med värdefulla byggnadsdetaljer 
behålls. Aulan berörs inte alls av tillbyggnaden. Förvanskningar av skolan och aulan som har 
skett under årens lopp avses återställas. 

 
Fornlämningar 
Inom planområdet har två fornlämningar påträffats. Strax öster om Kupolen har ett vägmärke 
från nyare tid hittats (RAÄ-nummer Katrineholm 20:1). Den andra fornlämningen, en 
trindyxa av diabas (RAÄ-nummer Katrineholm 13:1), hittades någonstans på Tallåsens 
sydsluttning – exakt fyndplats är okänd. Om ytterligare fornlämningar påträffas i samband 
med exploatering föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. 
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Planförslag 
Placering, skala, utformning och material 
Tillbyggnaden, som ansluter till Tallåsskolans östra fasad, blir en 4-våningsbyggnad med ett 
diskret flackt tak som trappas ner mot Tallåsskolan. Tillbyggnaden har genomgående en höjd 
som inte överstiger Tallåsskolans (med undantag av fläktrummen, som är indragna till takets 
mitt och därmed inte synliga från marknivå). Anslutningen mellan de två byggnaderna består 
av ett två meter brett glasat ljusschakt som exponerar den befintliga skolbyggnadens fasad. 
Anslutningens glastak möter Tallåsskolans fasad strax under dess takfot och bärs upp av 
konsoler som är infästa i tillbyggnaden för att, så långt det är möjligt, undvika ingrepp i 
Tallåsskolans fasad. Förbindelser mellan de två byggnaderna sker via spänger, men i övrigt är 
det glasade schaktet öppet från golv till tak. Tillbyggnadens fasader förses med nischer som 
återspeglar Tallåsskolans rytmiska fönstersättning, och i nischerna placeras fönster mer fritt 
för att motsvara tillbyggnadens interiöra rumssamband. Fasader ska vara av slammat tegel 
och/eller puts som harmonierar med den befintliga skolans tegelfasader.  

Tallåsskolan med tillbyggnad, sett från söder. 

Tallåsskolan  med  tillbyggnad, fasader mot söder. 
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Tillbyggnadens byggnadsarea är 2460 kvadratmeter och bruttoarean 9368 kvadratmeter, 
inklusive 362 kvadratmeter fläktrum på taket. Tillbyggnaden trappas ner från öst till väst: den 
bortre delen av tillbyggnaden får en högsta tillåten byggnadshöjd på 16,5 meter samt en 
högsta tillåten totalhöjd på 18,5 meter för att inrymma fläktrum på taket, medan delen 
närmare Tallåsskolan får en högsta tillåten totalhöjd på 15,5 meter. Det glasade ljusschaktet 
närmast Tallåsskolan får en högsta tillåten nockhöjd på 14,5 meter, och en lägre 2-våningsdel 
av utbyggnaden får en högsta tillåten nockhöjd på 7,5 meter. Nedtrappningens syfte är att 
undvika att tillbyggnaden dominerar höjdmässigt över Tallåsskolan och att säkerställa att 
tillbyggnaden inte blir synlig från Drottninggatan. Där tillbyggnaden ansluter till den 
befintliga skolan blir fasaden och taket glasat för att Tallåsskolans tegelfasad ska vara synlig 
både inifrån och utifrån. 
Tillbyggnadens våningshöjder motsvarar Tallåsskolans, vilket medför att golvnivån på 
bottenvåningen hamnar under befintlig marknivå. Marknivån ska därför sänkas runt 
tillbyggnaden. Entréer placeras på tillbyggnadens norra och södra sida för att underlätta 
tillgängligheten för elever som kommer från olika håll. I anslutning till Tallåsskolans nya del 
placeras uteklassrum med studieplatser under tak, sittgradänger, tavla och experimentgård. 
 
Tillbyggnadens struktur baseras på så kallade hemvister, som placeras längst bort från 
Tallåsskolan. De innehåller en serie rum av olika storlekar som ska främja variation och nära 
samband, god överblick och trygghet i den egna gruppen. Tillbyggnaden rymmer 8 hemvister 
samt en särskolehemvist för totalt 1300 elever i årskurs 7-9. Hemvisternas struktur ger en bred 
byggnad utan korridorer, där all yta utnyttjas som lärmiljö.  
Mellandelen inrymmer projektarenor för ämnesfördjupning, praktiskt tematiskt arbete, samt 
mötesplatser för lärsituationer och rekreation. 
Den befintliga skolbyggnaden ska även den innehålla projektarenor inom den befintliga 
rumsstrukturen samt administrativa funktioner. 
 
Några av utgångspunkterna vid bearbetning av förslaget inför granskning har varit följande: 

• Ny arkitektur skall matcha Tallåsskolans höga arkitektoniska kvalitet och 
hantverksmässiga utförande i material och detaljer. 

• Tillbyggnadens gestaltning skall spegla vår tid med ett tydligt förhållningssätt och 
respekt till Tallåsskolan men samtidigt i en dialog med befintlig arkitektur och 
fasaduttryck som kan innebära både kontrastering och ”besläktning” och 
associationer” i t.ex. fasadspråk, fönsterproportionering och val av material. 

• Ett glasat innerum skapas mellan byggnaderna som tillvaratar och synliggör 
Tallåsskolans fasadkvaliteter i material och specifika detaljer såsom tegelfasad med 
klocka, entrémotiv etc. Glasningens konstruktion innebär ett minimalt ingrepp i 
Tallåsskolans fasad. 

• Ett lägre trappande möte mellan byggnaderna under takfotshöjd och utan ingrepp i 
Tallåsskolans skiffertak. 

• Byggnaderna skall ha separerade tekniska system, så att man kan undvika 
komplikationer med volymkrävande installationsstråk vid mötet mellan byggnaderna. 

• Förbindelsespänger mellan byggnaderna förläggs till fönsterbröstningslägen. 
• Rena takytor och takfot på tillbyggnad som kontrast mot Tallåsskolans skiffertak. 
• Exponerad fasad interiört vid mötet mellan byggnaderna. 
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• Höga bevarandekrav på interiörens planlösning i Tallåsskolan med återställande av 
tidigare utbytta och bortbyggda kvaliteter. 
 

Den befintliga skolans proportioner och rytmicering av fönster tas upp i tillbyggnadens reliefmönster. 
Fönstersättningen placeras fritt inom relieferna för att spegla den invändiga strukturen. 

 

 
Sektion genom den glasade mittendelen som knyter ihop Tallåsskolan med den föreslagna tillbyggnaden.  
De stora glaspartierna möjliggör siktlinjer tvärs igenom byggnadens volym och lämnar merparten av den 
befintliga skolbyggnadens fasad intakt. Bjälklagshöjderna i tillbyggnaden har anpassats till Tallåsskolans. 
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Det glasade ljusschaktet mellan byggnaderna innebär att de flesta fönster i Tallåsskolans fasad kan bevaras.  
 

Bilden ovan visar vilka fönster på Tallåsskolans östra fasad som ändras vid tillbyggnaden. 
 

  
Bilden ovan är en sektion genom tillbyggnaden. Den blå färgen representerar ändringar i Tallåsskolans fasad.  
Den nordligaste tillbyggnaden (de två nedersta våningarna längst till höger i bild), inrymmer musiklokaler i 
anslutning till den befintliga aulan för samutnyttjande både under och utanför skoltid. Bottenvåningen rymmer 
tillagningskök och inlastning. Funktionerna medför att denna del av tillbyggnaden inte kan vara glasad. 
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Vy inifrån matsalen i tillbyggnaden, med Tallåsskolans ursprungliga fasad synlig både interiört och exteriört. 
 

 
 

Tallåsskolan med aula får ett omfattande skydd i form av rivningsförbud, varsamhets- och 
skyddsbestämmelser, vars syfte är att bevara befintliga kulturmiljövärden och att säkerställa 
att hänsyn tas vid underhåll och renoveringar, så att man även återskapar byggnadsdetaljer 
som tidigare har förvanskats. De två takförsedda trattformade cykelställ som finns väster om 
Tallåsskolan får rivningsförbud och skyddsbestämmelse. Även Kupolen och Pansardazzet får 
rivningsförbud och skyddsbestämmelser. 

Den lilla lågdelen av Tallåsskolan som är belägen strax öster om aulan har inte fått några 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser eftersom den uppfördes på 80-talet, och i den 
antikvariska konsekvensanalysen inte har bedömts ha något särskilt kulturmiljövärde. 

Järvenhallens tillbyggnad föreslås bli en ca 1600 kvadratmeter stor envåningsbyggnad med en 
höjd på 9,5 meter. Söder om tillbyggnaden föreslås en utomhusyta för gymnastik, utrustad 
med redskap. 
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Integration 
När alla högstadieelever i Katrineholms kommun samlas i en enda skola, träffas barn från 
olika socioekonomiska och etniska bakgrunder, vilket främjar integration. 

Barnperspektiv 
Skolans elever får ändamålsenliga undervisningslokaler som har utformats utifrån modern 
pedagogik och som bättre uppfyller nutida behov och krav på tillgänglighet. 

Tillgänglighet 
Ytor som tas i anspråk för bebyggelse skall vara tillgängliga om det inte är obefogat med 
hänsyn till terrängen. Byggnader och friytor bör utformas så att så stor del som möjligt är 
tillgänglig även för funktionshindrade barn och vuxna. Såväl fysiska som psykiska 
funktionshinder är viktiga att beakta i utformningen. 

Friytor 
Lek och rekreation 
Tillgången till naturvärden på skolgårdar skapar förutsättningar för en god skolmiljö, vilket 
ger upphov till kunskap och inspirerar till aktivitet. Viktigt vid exploatering är därför att en 
varierad utemiljö kan behållas och att så mycket som möjligt av den befintliga grönskan och 
karaktären i området bevaras.  
I PBL 8 kap 9 §, om tomter, finns ett stycke som uttryckligen gäller skol- och förskolegårdar: 

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 8 kap. 9 § andra stycket PBL. 

Enligt rapporten ”Utemiljöer för barn och unga – vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skol- och förskolegårdar”, utkast till remissutskick av allmänna råd, Boverket 
oktober 2014, Dnr:20121–147/2014, görs följande beskrivning av begreppet friyta: 
”Friyta som begrepp omfattar den yta som barnen har tillgång till och kan använda vid sin 
utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak 
under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och 
ytor för leveranser samt hus är ytor som är otillgängliga ytor för barnen och är därmed inte 
inkluderade i friytan. Friytan vid skola och förskola bör vara så pass stor att den kan erbjuda 
barn och pedagoger olika kvaliteter och funktioner. I bedömningen bör man se till både antal 
barn som ska vistas på gården samtidigt såväl som till den totala friytan.” 

Enligt Boverkets rapport rekommenderas en friyta på minst 30 m2/barn för att barnens lek ska 
kunna utvecklas och ha ett varierat innehåll. Friytans totala storlek har betydelse för att den 
ska kunna rymma de kvaliteter som behövs för en fullgod lekmiljö. Studier visar att minimum 
tycks utgöras av cirka 3000 m2. 
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I Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet; beslutad den 24 februari 2015, anges att: 

”Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas friytans storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med 
ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, 
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för. 
Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att 
ordna varierade terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda sol- 
och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.” 

Planområdet når inte upp till Boverkets rekommenderade friyta på 30 m2 per barn. 
Planområdet omfattar ca 4,2 hektar och högsta tillåtna byggnadsarea i granskningsförslaget 
(befintliga byggnader + föreslagna byggrätter) är ca 11250 m2. Ca 5500 kvadratmeter 
bestående av infarter, ytor för lastning samt parkeringar för bilar och cyklar har räknats bort. 
Totalt återstår då ca 2,5 hektar friytor inom planområdet, motsvarande ca 19,5 m2 friyta/elev. 
Med Tallåsen (ca 1,5 hektar) inräknad som friyta blir det ca 30 m2 friyta/elev. Tallåsen, som 
gränsar till planområdet i norr, utnyttjas idag av skolans elever, och förvaltningens bedömning 
är att närheten och tillgängligheten till åsen gör att den kan räknas som friyta för skolan. 
Tallåsskolan skyddas mot exploatering i stadsplanen för kvarteren 81 Järven, 80 Piggsvinet 
och 71 Haren daterad 1945, där åsen har beteckningen ”parker och planteringar”.  
I Grönplan för Katrineholms stad anges att åsen spelar en viktig roll för promenader och 
motion, att åsen har höga naturvärden och är det starkaste spridningssambandet genom 
stadskärnan, samt att åtgärder bör vidtas för att stärka tillgängligheten och skapa fler 
möjligheter till aktivitet.  
Uppnådd friyta per barn ska redovisas vid bygglovsgivningen. 
 

Stadsplanen från 1945 med Tallåsen i norra delen av planområdet. 
 



Antagandehandling 21(29) 
 

 

 21 (29)  

 

Bilden ovan illustrerar disposition av friytorna inom planområdet. 
 

Naturmiljö 
I den norra delen av planområdet löper Tallåsen; en skogsbevuxen grusås i nordvästlig-
sydostlig riktning. Den utgör den västligaste delen av Östra Skogåsen som löper parallellt 
med Eriksbergsvägen ut till stadens utkanter. Åsen utgör ett stycke centrumnära natur som ska 
bevaras. 

I övrigt består planområdet av en stor gräsplan för idrottsändamål mellan Tallåsskolan och 
Järvenhallen, samt mindre grönytor med träd och buskar spridda över planområdet. En del av 
gräsplanen kommer att tas i anspråk för utbyggnaden av Tallåsskolan. 

Planområdets högsta punkt finns på åsen i norr: 55,5 meter. Mot norr sluttar åsen ner till 46,5 
meter vid Linnévägen, medan de centrala och södra delarna av planområdet är relativt plana 
med en höjd på 52-54 meter. 

Vattenområden 
Det finns inga vattenområden inom detaljplanen. 

Strandskydd 
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd. 

Gator och trafik 
Planområdet avgränsas i väster av Läroverksgatan, i söder av Oppundavägen och i öster av 
Vasavägen. Norr om Tallåsen löper Linnévägen. Infart finns från Läroverksgatan till en 
parkeringsplats i områdets sydvästra hörn (väster om Kupolen, precis söder om 
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planområdesgränsen), från Läroverksgatan till aulan i områdets nordvästra hörn, samt 
angöring med rundkörning vid Tallåsskolans huvudentré, även den från Läroverksgatan. 

Trafikflöden på omkringliggande gator: 
Oppundavägen: 5009 fordon/ÅDT, tung trafik 6,0 % 
Läroverksgatan: 1700 fordon/ÅDT, tung trafik 3,0 % 
Vasavägen: 1707 fordon/ÅDT, tung trafik 2,4 % 
Linnévägen: 2866 fordon/ÅDT, tung trafik 3,4 % 
 
Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar passerar planområdet längs med Läroverksgatan, Oppundavägen samt 
Vasavägen. En befintlig gc-väg över Tallåsen ska förbättras ur tillgänglighetssynpunkt för att 
elever som kommer norrifrån lättare ska kunna ta sig till skolans norra huvudentré. 
Tryggheten ska också förbättras genom att gc-vägen fortsätter parallellt med Tallåsen, fram 
till Vasavägen, med belysning och eliminering av dolda ytor. En gc-väg placeras även i 
planområdets södra del som ska knyta ihop Vasavägen i öster med Läroverksgatan i väster 
och leder till Tallåsskolans södra huvudentré. 

Kollektivtrafik 
På Läroverksgatan finns angöring för skolskjuts och busshållplats för stadsbuss linje 3. På 
Linnévägen, strax norr om planområdet, finns busshållplats för stadsbuss linje 3. Härifrån 
kommer många elever som korsar Tallåsen för att komma till Tallåsskolan. 

Parkering 
Norr om Södra skolan anordnas en ny infart med angöring för föräldrar som ska lämna och 
hämta barn. Väster om Södra skolan föreslås personalparkering med plats för 74 fordon, och 
vid planområdets nordöstra gräns, i anslutning till Järvenhallens tillbyggnad, planeras en 
personalparkering med plats för 34 fordon. Båda parkeringsplatserna får infart från 
Vasavägen öster om planområdet. Framför Tallåsskolans huvudentré finns angöring från 
Läroverksgatan för handikapp- och besöksparkering samt angöring för bussar som hämtar och 
lämnar särskolans elever. Cykelparkering under tak föreslås norr om Kupolen (288 platser) 
samt mellan Tallåsskolans tillbyggnad och fotbollsplanerna (236 platser). Dessa kan nås från 
samtliga omgivande gator via gc-vägar. 
 

Störningar 
Buller 
En trafikbullerutredning för planområdet har gjorts av Akustikkonsulten, daterad 2018-01-29, 
med Naturvårdsverkets skrift ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” som 
grund.  
Där anges att för de delar av en skolgård som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet bör den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 50 dBA och den maximala 
ljudnivån bör inte överskrida 70 dBA. För övriga vistelseytor inom en skolgård bör den 
ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 55 dBA och den maximala ljudnivån bör inte överskrida 
70 dBA. 
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Trafikbuller inom planområdet, ekvivalent nivå dBA.  
 

Trafikbuller inom planområdet, maximal nivå dBA. 
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Beräkningarna har utgått från en högsta tillåten hastighet på 40 km/h på de omkringliggande 
gatorna. Beräkningarna utgår från år 2040, och trafikflödena år 2017 har räknats upp med  
1,34% per år. Bullerutredningen visar att ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 
70 dBA innehålls inom större delen av planområdet. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp. De befintliga byggnaderna 
inom planområdet är anslutna till det kommunala VA-nätet, och tillkommande byggnader ska 
anslutas till ledningsnätet. Kapaciteten för försörjning av renvatten till skolutbyggnaden har 
utretts av Sörmland Vatten och bedömts vara tillräcklig. 

Tallåsskolans, Södra skolans och Järvenhallens servisledningar kommer att flyttas i samband 
med utbyggnaden av Tallåsskolan och Järvenhallen. Spillvattenledningen till Södra skolan 
och renvattenledningen till Järvenhallen, som korsar planområdets östra del, ska flyttas till ett 
läge öster om utbyggnaden av Järvenhallen och får ett u-område på plankartan. 
Vattenledningen som korsar planområdets nordöstra hörn kommer att behöva flyttas i 
samband med Järvenhallens utbyggnad. Spillvattenledningen som ansluter Kupolen samt en 
fastighet på Oppundavägen flyttas till ovan nämnda u-område. Nya anslutningspunkter 
kommer att behöva upprättas för Järvenhallen. Befintlig dagvattenledning som är belägen 
under Järvenhallens planerade utbyggnad är en intern ledning som inte förvaltas av SVAAB. 
Anslutningspunkter för VA till Tallåsskolan blir på befintliga servisledningar. Exploatören 
ska bekosta flytt av VA-ledningar inom planområdet. 

Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreskrivs i första hand där detta är möjligt, i övrigt ska 
fördröjning av dagvattnet ske innan det kopplas på det befintliga dagvattennätet.  
Dagvatten ska fördröjas så att fastigheten inte avleder mer vatten än motsvarande maxflöde 
från fastigheten idag. Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för tioårsregn.  

En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram av ÅF (PM Dagvatten, 2018-05-31) 
som föreslår lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Beräkningar har 
utförts med och utan sedumtak på Tallåsskolans tillbyggnad. Målet har varit att presentera ett 
underlag med flera olika lösningar. Byggherren har valt en utformning av tillbyggnaden utan 
gröna tak. 

Ett fördröjningsmagasin med kapacitet för 450 kubikmeter placeras under fotbollsplanerna, 
vilka utgör en lågpunkt inom planområdet. Växtbäddar och träd i skelettjord kan placeras över 
området, främst nära vägar och parkeringar där föroreningshalterna i dagvattnet är som högst. 
Växtbäddarna kan även användas för att ta hand om avrinning från takytor. 
Cykelparkeringarna kan förses med permeabel beläggning. Grönytorna bör vara lite 
skålformade så att de kan fungera som infiltrationsytor där vatten även kan ansamlas vid 
kraftigare nederbörd. Lågpunkten i uteklassrummet bör sammankopplas med magasinen vid 
fotbollsplanen så att vatten inte ansamlas där under längre perioder. Även växtbäddar nära 
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fotbollsplanen bör ha dränering som leds dit. Befintligt ledningsnät utnyttjas till avledning av 
det vatten som inte kan omhändertas lokalt vid kraftigare regn samt till avledningen av vatten 
från infiltrationsmagasin och växtbäddar. Vid åsen kan diken utformade som svackdiken eller 
infiltrationsstråk se till att vatten som rinner nerför sluttningen från åsen och från vägen kan 
ansamlas och infiltreras. Det kan även vara en bra yta för omhändertagande av snö och 
smältvatten. Området kring gymnastikplatsen blir instängt i och med byggnationen av 
idrottshallen så det är viktigt att höjdsättningen görs från husen mot grönytor eller rännor. I 
allmänhet kan rännilar och ytlig avledning till växtbäddar eller annan infiltrationsplats fylla 
både en praktisk och estetisk funktion på området. 

Grundkraven för dagvattenhanteringen på utredningsområdet är att 450 kubikmeter skall 
omhändertas lokalt (ingen flödesökning ut från området) samt att föroreningshalterna inte får 
överskrida riktlinjerna från riktvärdesgruppen. Områdets förutsättningar med god 
infiltrationsförmåga och ett flertal grönområden gör att det är möjligt att åstadkomma 
förbättringar utan alltför stora insatser. Dessutom har de gröna lösningarna som föreslås en 
både pedagogisk och rekreationell funktion vilket är passande på ett skolområde. 

Brandvatten 
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem. 

El 
En elledning som matar Järvenhallen är placerad i mark som kommer att överbyggas när 
Järvenhallen byggs ut åt öster. Ledningen behöver flyttas, vilket ska bekostas av exploatör. 
Planområdet försörjs av två transformatorstationer: En på Linnévägens södra sida som 
försörjer Tallåsskolan, och en vid Friggagatan strax söder om planområdet som försörjer 
Järvenhallen. Transformatorstationerna bedöms ha tillräcklig kapacitet för den föreslagna 
utbyggnaden. Kabelnätet som försörjer Järvenhallen behöver troligtvis förstärkas för att klara 
utbyggnaden av gymnastikhallen, vilket ska bekostas av exploatör. 

Fjärrvärme 
Tallåsskolan är ansluten till fjärrvärmenätet, och de nya byggnaderna kommer att kopplas på 
nätet. Detta bekostas av exploatör. En fjärrvärmeledning genomkorsar planområdet från 
väster till öster och med två avstickare söderut, varför ett markreservat har lagts till 
plankartan. 

Tele 
Exploatör svarar för kostnaden att ansluta nya byggnader. 

Bredband 
Möjlighet finns att ansluta nya byggnader. Detta bekostas av exploatör. Skanova har ledningar 
som genomkorsar planområdet öster om Järvenhallen. Utanför kulverten där ledningarna är 
belägna kommer marken att pålas, och sedan kommer Järvenhallens utbyggnad att placeras 
ovanpå kulverten. 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering kommer att finnas i skolbyggnadens norra del med infart från 
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Vasavägen. Där kommer även att finnas utrymme för varuleveranser. Vid infartsvägens slut 
placeras en vändplan för sopbilar och transportfordon.  
 

Konsekvenser av planens genomförande 
Kulturmiljö. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Tallåsskolan på ca 2500 kvadratmeter BYA 
samt en föreslagen utbyggnad av Järvenhallen på ca 1600 kvadratmeter BYA. Utöver detta tillåts 
500 kvadratmeter BYA i planområdets norra del samt 500 kvadratmeter BYA i planområdets 
södra del. Tallåsskolans tillbyggnad, med en så pass omfattande volym och höjd, påverkar 
självklart de befintliga kulturmiljövärdena, och det är därför av yttersta vikt att tillbyggnaden 
har en hög arkitektonisk verkshöjd och förhåller sig hänsynsfullt till sin omgivning för att 
minimera negativ påverkan. Tillbyggnaden kommer att dominera planområdet visuellt sett från 
söder och öster. Från norr och väster blir byggnadens påverkan dock mindre, eftersom 
tillbyggnaden till stor del kommer att döljas av Tallåsen och Tallåsskolans ursprungliga del med 
aula. Fasadmaterial föreslås vara av slammat tegel eller puts för att harmoniera med Tallåsskolan. 
Däremot bör fasadmaterialens kulör/nyans avvika från de befintliga gula tegelfasaderna för att 
tydliggöra att de utgör ett senare tillägg. Där tillbyggnaden ansluter till den ursprungliga 
Tallåsskolan ska åverkan på fasaden minimeras. Anslutningens stora glaspartier i tillbyggnaden 
exponerar Tallåsskolans fasad så att den blir synlig både inuti tillbyggnaden och utifrån. 
Detaljplanens föreslagna skydds- och varsamhetsbestämmelser bedöms till viss del kompensera 
för de ingrepp som görs inom planområdet, då inga av de befintliga byggnaderna omfattas av 
något skydd idag. 

Trafik 
Trafiken till planområdet kommer att öka när Tallåsskolan har byggts ut, men å andra sidan 
kommer trafiken till Södra skolan (strax utanför planområdet i sydöst) att upphöra eftersom 
Södra skolans elever flyttar över till Tallåsskolan när utbyggnaden är klar. På Södra skolan 
går idag ca 480 elever och på Tallåsskolan ca 550 elever, vilket blir 1030 elever totalt.  
Nya Tallåsskolan ska rymma ca 1300 elever, vilket innebär en ökning med 230 elever.  
I samband med att detaljplanen tas fram pågår planering av infrastruktur (gång- och 
cykelvägar, infarter, parkering för cyklar och bilar, busshållplatser) i och omkring 
planområdet för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. En ny infart till 
planområdet från Vasavägen med nya parkeringsplatser och angöring underlättar hämtning 
och lämning av elever samt parkering för personal och besökare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Nybyggnation av en högstadieskola är en mycket stor kommunal investering, men det är en 
nödvändig åtgärd eftersom antalet kommuninvånare växer stadigt, vilket i sin tur medför att 
fler barn i skolåldern bosätter sig i kommunen. Fler kommuninvånare innebär större 
skatteintäkter. 
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Ekologiska konsekvenser 
En del av grönytorna inom planområdet kommer att ianspråktas för den föreslagna 
bebyggelsen. Detta kan till viss del kompenseras genom att höja kvaliteten på kvarvarande 
grönytor samt anlägga nya grönytor. 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd 2018:2-3 
Granskning 2019:2 
Antagande 2019:3 
Lagakraft 2019:4 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet. 

Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen. Ledningshavare initierar och bekostar 
flytt av ledningar och lantmäterikostnader för ledningsförrättningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Berörda fastigheter 
Planområdet består av fastigheten Järven 3 med undantag av en liten del av Järven 3 i sydost 
där Södra skolan är belägen. En liten del av fastigheten Sandbäcken 3:1 ingår i planområdets 
nordöstra del. Järven 3 ägs av Katrineholms Fastighets AB och Sandbäcken 3:1 ägs av 
Katrineholms kommun. 

Fastighetsbildning 
För detaljplanens genomförande krävs fastighetsreglering genom att den del av Sandbäcken 
3:1 som ingår i planområdet överförs till fastigheten Järven 3 enligt karta. Exploatören ska 
initiera och bekosta nödvändiga lantmäteriförrättningar. 
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Den del av fastigheten Sandbäcken 3:1 som ska regleras över till fastigheten Järven 3 är markerad med rosa. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Inga gemensamhetsanläggningar kommer att bildas inom planområdet. 

Ledningsrätt 
Inom planområdet finns ledningsrätter för fjärrvärme, VA och fiber. Behov av lednings-
omläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i samband med 
exploatering, initierar och bekostar ledningshavaren ledningsrättsförrättning samt 
lantmäterikostnader. 
 

Ekonomiska frågor 
Kostnader 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas ej ut i samband med bygglov. 
 

Avtal 
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören gällande markköp 
för den del av Sandbäcken 3:1 som beskrivs i avsnittet ”Fastighetsbildning”.  
Genom exploateringsavtalet förbinder sig exploatören att ansöka om och bekosta 
fastighetsbildning kopplat till exploateringen.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 8 augusti 2019 

Ellen Liljencrantz Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering är 500 kvadratmeter byggnadsarea. Största
byggnadsarea är 250 kvadratmeter per byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta nockhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta totalhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

00 Största takvinkel i grader,  4 kap 11 § 1

Placering
Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Utformning
f1 Fasad ska utformas i slammat tegel eller puts,  4 kap 16 § 1

f2 Tak ska vara av glas, liksom den södra fasaden. Förbindelse mellan
byggnader via spänger med högst 2,2 meters bredd på alla plan
ovanför bottenvåning, i övrigt öppet från bottenvånings golv till tak,  4
kap 16 § 1

f3 Solavskärmning ska utformas i plåt,  4 kap 16 § 1

Utförande
Byggnader ska uppföras radonsäkert,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten med en

kapacitet om 450 kubikmeter,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skydd av kulturvärden
q1 Byggnadens planform och höjd ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q2 Fasadernas befintliga murverk inklusive utformning av fog och
kulörsättning av fogbruk ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q3 Fasadernas utsmyckning ska bevaras: taklist, utskjutande tegelskift,
fönsteromfattningar i tegel och slätputsade lister kring fönster.
Takavvattning ska vara utförd i kopparplåt,  4 kap 16 § 3

q4 Framskjutna entrépartier inklusive omfattningar ska bevaras i
utförande och material. Vid byte av entréportar ska befintliga
ersättas med portar med utförande motsvarande ursprungliga,  4 kap
16 § 3

q5 Aulans dekorativa håltagning i mur, omfattning av marmor kring
fönstren samt huvudentré ska i samtliga delar bevaras. Aulans
interiör inklusive konstnärlig utsmyckning ska bevaras lika befintlig.
Aulans asymmetriskt formade fönster samt huvudentréns träpartier
ska vara fernissade,  4 kap 16 § 3

q6 Befintlig fönstersättning liksom ursprungliga fönster i trä ska
bevaras,  4 kap 16 § 3

q7 Befintlig taktäckning av skiffer ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q8 Ursprungligt utformade trapphus samt ursprungliga detaljer i form
av innerdörrar och fönsterbänkar ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q9 Ursprungliga takförsedda cykelställ ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q10 Befintlig fönstersättning liksom ursprungliga fönster i trä ska
bevaras, med undantag för de delar av Tallåsskolans östra fasad
där tillbyggnaden placeras. Fönster får där sättas igen eller byggas
om till dörröppningar där planlösningen så kräver,  4 kap 16 § 3

q11 Fasadernas utsmyckning ska bevaras: taklist, utskjutande tegelskift,
fönsteromfattningar i tegel och slätputsade lister kring fönster,  4 kap
16 § 3

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap 16 § 4

Varsamhet
k1 Byggnaden ska vara försedd med bågformat tak lika befintligt,  4 kap

16 § 2

k2 Taket ska vara belagt med rött lertegel. Takfallets utformning med
utsvängd nedre del ska bevaras,  4 kap 16 § 2

k3 Byggnadsdelar med putsade fasader ska vara utförda lika befintlig i
material och kulör,  4 kap 16 § 2

k4 Fönstrens placering i fasad, dess rutindelning och fönsterdelarnas
dimensioner ska vara lika befintlig. Fönster ska vara utförda med
ytskikt i trä och vitmålade,  4 kap 16 § 2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ,  4 kap 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Upplysningar
Planavgift tas ej ut i samband med bygglov
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Koordinatsystem i plan: SWEREF99 16 30
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering
av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2019-05-02.
Grundkartan är upprättad 2017-05-09, uppdaterad 2019-05-08

Grundkartans beteckningar

Komplementbyggnad, husliv/ takliv

LÖVÅSEN 3:1 Fastighetsbeteckning
Bostad, husliv/ takliv

Kvarterstraktgräns

Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknade/ takliv

Fastighetsgräns

Höjdkurva

Ägoslagsgräns

54,5
Staket eller plank/ Stödmur
Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten

Lövträd/ Barrträd
Lövskog/ Barrskog
Äng/ Åker
Fornminne

Häck

Vatten

Skala 1:500 i A0-format

Slänt
Kantsten, körbanekant

Beslutsdatum Instans

Antagandehandling PLAN 2016.9

Detaljplan för del av fastigheten Järven 3 m.fl.
Fastigheterna del av Järven 3 och del av Sandbäcken 3:1

Katrineholms kommun Södermanlands län

PBL 2010:900

Upprättad 2019-08-08

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Behovsbedömning
Planprogram
Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Granskningsutlåtande
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 PLAN.2018.11

Planering och byggande

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Sara Eresund

5. Antagande - Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1.
Del av fastigheten Lövkojan 10, Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2019-08-08

2. anta detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1. Del av fastigheten Lövkojan 10,

Katrineholms kommun.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under

granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan gå vidare för

antagande.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 29 maj – 26 juni 2019.

Totalt inkom 6 yttranden varav 4 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens

kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning, finns

sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 2019-08-08.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av befintlig byggnad på

fastigheten Lövkojan 10 till bostadslägenheter samt värna byggnadens karaktärsdrag.

Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten genom att omvandla och förtäta kvarteret med

bostäder enligt översiktsplanens intentioner och samtidigt bibehålla Gallerian Kvarnen

som kommersiell nod längs Köpmangatan. För att möjliggöra detta så behöver gällande

detaljplan ändras på grund av att den enbart medger handel. Som en första etapp är

tanken att bygga om befintligt hotell till minde bostadslägenheter samtidigt som

bottenvåningen bibehålls som en del av gallerian.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Beslutsmottagare
Akten

Katrineholm Lövkojan 10 AB
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ANTAGANDEHANDLING 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-08-08 

DNR PLAN 2018.11 

PLANBESKRIVNING 

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1. 
Del av fastigheten Lövkojan 10, Katrineholms kommun 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Inledning 
Planprocessen – Standardförfarande 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015. 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i Bygg- och miljönämnden. 

Handlingar 
 Plankarta
 Planbeskrivning (detta dokument)
 Fastighetsförteckning
 Behovsbedömning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande

Utredningar  
Kv. Lövkojan, Katrineholm, Utredning omgivningsbuller, Structor 2018-12-20 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av befintlig byggnad på 
fastigheten Lövkojan 10 till bostadslägenheter samt värna byggnadens karaktärsdrag. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten genom att omvandla och förtäta kvarteret med 
bostäder enligt översiktsplanens intentioner och samtidigt bibehålla Gallerian Kvarnen som 
kommersiell nod längs Köpmangatan. För att möjliggöra detta så behöver gällande detaljplan 
ändras på grund av att den enbart medger användningen handel. Som en första etapp är tanken 
att bygga om befintligt hotell till minde bostadslägenheter samtidigt som bottenvåningen 
bibehålls som en del av gallerian. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet ligger centralt i Katrineholm söder om järnvägen och avgränsas i öster av 
Vasavägen, i söder av Fredsgatan, i sydväst av Köpmangatan, i väster och norr av gallerians 
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lågdel och dess parkering.  Planområdesgränsen går i fasadliv runt hela före detta 
hotellbyggnaden och har en markareal på 1030 kvadratmeter. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten ägs av Lövkojan 10 AB. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 november 2018 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som medger både bostäder och 
centrumfunktioner på fastigheten Lövkojan 10.  

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030. Där berört område 
ligger inom T1-området, Tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske. Planförslaget bidrar till 
en mer blandad stad med både centrum och bostäder i city. 

Grönplan 
Detaljplanen berör inte direkt grönplanen. Fler bostäder i centrum bidrar dock till att fler kan 
nyttja stadsparken strax söder om planområdet. Vilket bidrar positivt till boendemiljön. 

Ortofoto, med planområdet inritat med röd linje 
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Riksintresse 
Detaljplanen ligger i Katrineholms stadskärna som är utav riksintresse för Kulturmiljövården 
D28 Katrineholm. Riksintressets motivering: Stadsmiljö som tydligt speglar 
järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor och där utvecklingsstadierna från ren 
landsbygd till modern stad är läsbara. Uttryck för riksintresset: Stadsplan och bebyggelse vid 
järnvägsstationen, järnvägsparken och Stora Torget. 

Detaljplan 
Gällande detaljplan för området är antagen 1966 och medger endast användningen handel.  

Miljöbedömning 
En behovsbedömning är framtagen för utveckling av hela fastigheten vilket omfattar både 
etapp 1 (f.d. hotellet) och etapp 2 (övriga fastigheten med förtätning med nya byggrätter). 
Denna detaljplan omfattar enbart etapp 1. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Detaljplanen 
bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. 

Relaterade projekt/Övrigt 
Omvandlingen av Vasavägen från trafikled till gestaltad lågfartsgata pågår. När byggnationen 
är klar kommer korsningen Fredsgatan/Vasavägen att vara utformad som gångfartsområde. 
Vasavägen kommer att smalnas av från fyra körfält till två körfält och ge plats till bredare 
gång- och cykelbana och nya trädalléer. Detta kommer att innebära lägre hastigheter och färre 
körande bilar i bredd och därmed mindre buller och avgaser och därmed bättre boendemiljö i 
centrum. 

Förutsättningar och förändringar 
Kultur 

Platsens historia 
Före detta hotellbyggnaden och dess omgivning utgör en del av den äldre stadskärnan. Dess 
struktur överensstämmer med de äldre stadsplanerna som togs fram då Katrineholm växte 
fram till en viktig järnvägsknutpunkt i slutet av förra seklet. Gatustrukturen med 
Köpmangatan, Fredsgatan och Vasagatan är densamma nu som då. Köpmangatans diagonal 
förbinder stationsområdet och Stora Torget med Vasavägen som viktig landsväg. 
Hotellbyggnaden i sig med sitt tidigare innehåll som mötesplats för resande utgör en viktig 
symbolbyggnad i staden. 

Byggnadens historia 
Den äldsta delen av byggnaden, som utgörs av hörnet mot Vasavägen och Fredsgatan, 
uppfördes 1912 av byggmästare Plantin. 1918 sålde Plantin fastigheten till 
konsumentföreningen som drev verksamhet här fram till 1990, då föreningen uppgick i KF-
koncernen. När huset uppfördes hade det ett helt annat utseende än idag. De två nedre 
våningarnas fasad hade mörkt tegel med putsade horisontella fält, och endast den översta 
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våningen var putsad i sin helhet. Fönstren hade korspostindelning och var välvda på de två 
nedre våningarna, och de övre våningarnas fönster var småspröjsade upptill. Byggnaden har 
förlängts först åt Vasavägen och därefter åt Köpmansgatan någon gång under 1900-talets mitt. 
Tidigare fanns det även ett betydligt smäckrare skärmtak än det som finns idag. 
 

 
Foto från 1920-talet 
 

Kulturmiljövärden 
Huset har förvanskats under årens lopp men har ändå en del värdefulla karaktärsdrag kvar 
som ska bevaras då de anknyter till byggnadens historiska betydelse. Detaljplanen har därför 
planbestämmelser om att byggnadens karaktärsdrag ska bevaras. Följande karaktärsdrag har 
identifierats som viktiga och ska bevaras: 
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Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

Om fornlämningar påträffas i samband med ombyggnationen föreligger anmälningsplikt 
enligt kulturminneslagen. 

Bebyggelseområden 

Bostäder och centrumfunktioner 
Före detta hotellbyggnaden planläggs för användningen bostäder från våning 2 till 4 och att 
våning 1 bibehålls för centrumfunktioner. Därmed säkerställs att bottenvåningen fortsätter att 
vara kommersiell och levande med gallerian och dess butiker och kaféer. Om man i framtiden 
vill omvandla bostäderna till hotell/ kontor eller annan centrumfunktion är det också möjligt. 
Detaljplanen blir därmed flexibel och bidrar till att stadskärnan blir en levande blandstad. 
Ombyggnationen av hotellet genererar cirka 55 nya smålägenheter centralt i Katrineholm. 

Placering, skala, utformning och material 
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 15 meter vilket innefattar även vindsvåningen med de 
karaktäristiska takkuporna. För att byggnaden ska ha en stadsmässig strikt fasad får endast 
franska balkonger uppföras ut mot Köpmangatan och Vasavägen. Utkragande balkonger är 
dock tillåtna in mot baksidan och en eventuellt framtida innegård i etapp 2. Denna innegård 
kan då även utgöra friyta för de boende inom kvarteret. I övrigt vad gäller utformning och 
material så är det karaktärsdragen som anges under Kulturmiljövärden som gäller som 
planbestämmelse för utformning av fasad och tak. 

Service 
Byggnaden/planområdet ligger mitt i centrum med både kommersiell- och offentligservice. 

Jämställdhet, integration och barnperspektiv 
Fler bostäder i city nära järnvägsstationen möjliggör för både män, kvinnor och barn oavsett 
etnisk bakgrund att få en bra bostad med god tillgänglighet till regionala hållbara transporter. 
Fler bostäder i city bidrar till en mer levande stadskärna med fler människor som rör sig på 
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gator och torg vilket i sin tur ökar den sociala kontrollen och tryggheten för både barn och 
vuxna. En levande stadskärna skapar bättre förutsättningar för att människor med olika 
bakgrunder möts. Detta kan bidra positivt till integrationen. 

Tillgänglighet 
Vid ombyggnationen är det viktigt att bostäderna utformas så att så stor del som möjligt är 
tillgängliga även för funktionshindrade barn och vuxna. Såväl fysiska som psykiska 
funktionshinder är viktiga att beakta i utformningen. Tillgängligheten regleras i BBR 
(Boverkets Byggregler). 

Friytor 

Lek, rekreation och natur 
Detaljplanen omfattar endast byggnaden. Söder om planområdet finns dock både lek 
rekreation och natur i den centrala stadsparken, se under tidigare rubriken Grönplan. 

Gator och trafik 

Gång- och cykelvägar 
Planområdet ansluter direkt till det övergripande gång- och cykelvägnätet längs Vasavägen. 
Köpmangatan utgör stadens centrala gågata för oskyddade trafikanter. 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger inom gångavstånd till resecentrum och järnvägsstationen. 

Parkering 
Inom fastigheten Lövkojan 10 finns idag en stor markparkering till gallerian med 79 st 
parkeringsplatser. Bedömningen är att kapacitet finns för att även kunna inrymma 
boendeparkering. Eftersom att hotellrummen byggs om till flera mindre lägenheter och att 
läget är centralt med god tillgänglig till service och kollektivtrafik är Samhällsbyggnads-
förvaltningens bedömning att p-talet blir cirka 0,6 bil/lägenhet. Om 55 nya lägenheter 
tillskapas behövs 33 p-platser vid p-tal 0.6. P-tal för handel är 15 st parkeringsplatser/1000 
kvadratmeter handel vilket skulle medföra 60 parkeringsplatser för gallerian Kvarnen. 
Fastigheten behöver därför inrymma minst 93 parkeringsplatser för att tillgodose 
parkeringsbehovet för handel och bostäder. För att möjliggöra det kan befintlig markparkering 
omdisponeras och effektiviseras enligt parkeringsskiss nedan. Då skulle 93 parkeringsplatser 
kunna inrymmas. Vid främjande av hållbara transporter genom bland annat förbättrad 
väderskyddad cykel-parkering, cykel-pool, bil-pool kan p-talet för bostäderna minskas. Detta 
kommer i så fall att hanteras vidare i samband med bygglovskedet. Ny cykelparkering kan 
även inrymmas på den större markparkeringen på baksidan i anslutning till entréerna, förslag 
på läge redovisas i parkeringsskissen. De kan med fördel utformas med väderskydd. 
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Parkeringsskiss 

Störningar 

Buller 
Planområdet är idag exponerat av omgivningsbuller från både järnvägs- och biltrafik. Structor 
Akustik har därför genomfört en utredning för omgivningsbuller (2018-12-20). Området 
exponeras främst för spårtrafikbuller från västra och södra stambanan som är belägna norr och 
väster om området, men även från vägtrafikbuller från Vasavägen, Fabriksgatan och 
Fredsgatan. Buller från omgivande verksamhet (kylmedelskylare och ventilation på delar av 
taket av fastigheten Lövkojan 10) har också identifierats som närliggande bullerkällor. 
Spårtrafiken utgår från prognos år 2040 och vägtrafik utgår från prognos år 2035. 
Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som högst 62 dBA för fasader som 
vetter mot Vasavägen. Således uppfylls riktvärdet om högst 65 dBA vid fasad för lägenheter 
om högst 35 m2, vilket är de planerade storlekarna på lägenheterna belägna intill denna fasad. 
Vid övriga fasader beräknas ljudnivåer under 60 dBA, vilket innebär att de lägenheter som 
planeras bli större än 35 m2 även uppfyller det striktare riktvärdet om högst 60 dBA vid fasad 
för lägenheter som är större än 35 m2. Vid förändring av nuvarande planskisser är det således 
möjligt att planera lägenheter större än 35 m2 intill alla fasader med undantag för fasader som 
vetter mot Vasavägen samt vid en fasad som är belägen i hörnet mellan Vasavägen och 
Fredsgatan. Vid den markerade uteplatsen på planskissen överskrids riktvärdet om högst 50 
dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå, med undantag för den 
maximala ljudnivån vid en liten del av fasaden som vetter mot Fredsgatan. Uteplatsen 
kommer därmed ej att anordnas i etapp 1. En ny gemensam uteplats kan anordnas skyddat i 
etapp 2 då ny avskärmande bebyggelse kommer att tillkomma. En möjlig skyddad uteplats 
illustreras i slutet av detta avsnitt. Exakt placering och utformning av den uteplatsen avses 
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utredas vidare i etapp 2. Befintligt verksamhetsbuller på delar av taket på fastigheten 
Lövkojan 10 har ej medtagits i beräkningarna, dessa bör utredas vidare i samband med 
projektering och bygglov. 

Dygnsmedel ekvivalent ljudnivå dBA vid fasad från spår- och vägtrafik 
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Maximal ljudnivå dBA vid fasad från spår- och vägtrafik 

Planskiss för bostadsvåning. Rödruta markerar tidigare förslag på uteplats som nu utgår. 
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En planbestämmelse m1, har införts som innebär att endast bostadslägenheter om högst 35 
kvm får orienteras mot Vasavägen samt vid en fasad som är belägen i hörnet mellan 
Vasavägen och Fredsgatan, se bild nedan. 

Inom röd linje är bullerutsatt fasad där endast bostadslägenheter om högst 35 kvm får 
orienteras mot. 

Illustration möjlig skyddad uteplats i etapp 2 

Inomhusbuller kommer att hanteras i samband med bygglovet där BBR-kraven ska uppfyllas. 
Vid behov kan invändig tilläggsisolering i fasad och byte av fönster genomföras, det är då 
viktigt att fasaden ej förvanskas. 
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Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde för både vatten, spillvatten och 
dagvatten. Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. 

I detaljplanen för etapp 1 regleras enbart användningen av befintlig byggnad vilket medför att 
inget nytt ytvatten tillförs dagvattennätet. Dagvatten från planområdet består enbart av rent 
takdagvatten som tas om hand via dagvattennätet i gatan. Eftersom att etapp 1 inte medför 
ytterligare dagvatten som behöver tas om hand har ingen ny dagvattenutredning genomförts. I 
samband med etapp 2 när ny bebyggelse avses att uppföras kommer lokalt omhändertagande 
av dagvattnet för hela fastigheten att utredas enligt kommunens handlingsplan för dagvatten.  

El, fjärrvärme, tele, bredband 
Fastigheten är ansluten till el, fjärrvärme, tele och bredband. Skanova önskar behålla 
teleanläggningar i nuvarande läge, eventuellt flytt/skydd av teleledningar ska bekostas av 
exploatören. 

Avfall 
Avfall från bostäderna kommer att tas omhand inom fastigheten. Förslag är att en mindre 
tillbyggnad med kompletterande soprum för lägenheterna byggs vid den nordöstra gaveln, se 
parkeringsskissen ovan. Placering och utformning kommer att klarläggas i samband med 
projektering och bygglov där även eventuellt soprum inne i befintlig byggnad kommer att 
behandlas.  

Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 

Kulturmiljö 
Detaljplanen innebär att befintlig symbolbyggnad som hotellbyggnaden utgör kan få ny 
ändamålsenlig användning med nya bostäder. På detta sätt tas byggnaden tillvara samtidigt 
som byggnadens kulturhistoriska karaktärsdrag skyddas. Detaljplanen bidrar därför till 
Katrineholms identitet som historisk järnvägsknutpunkt. Detaljplanen bidrar positivt för 
skydd av kulturmiljön. 

Bebyggelse 
Detaljplanen innebär att befintlig hotellbyggnad kan byggas om till bostäder vilket bidrar till 
fler bostäder i centrum och därmed till en mer blandad och levande stad. Att ett tomt hotell 
fylls med nya bostäder bidrar positivt till bebyggelsemiljön. 

Trafik 
De nya bostäderna innebär att delar av parkeringen inom fastigheten kommer att reserveras 
som boendeparkering istället för parkering till gallerian. Konsekvensen blir färre parkeringar 
för handel i centrum. Eftersom att det handlar om ett fåtal p-platser bedöms konsekvensen bli 
liten. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ombyggnationen från hotell till bostäder innebär investeringar i fastigheten. Fler bostäder i 
centrum ökar marknadsunderlaget för kommersiell och offentlig service. En flexiblare 
användning för fastigheten bidrar även till ett högre värde på byggrätten. 

Ekologiska konsekvenser 

Park och natur 
Detaljplanen berör inga ekologiska aspekter.  

Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd 2019 - kvartal 1 

Granskning 2019 – kvartal 2 

Antagande 2019 – kvartal 3 

Lagakraft 2019 – kvartal 4 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 15 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Detaljplanen omfattar ingen allmänplats. 

Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar eventuell flytt av ledningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Detaljplanen berör del av fastigheten Lövkojan 10. 

Fastighetsbildning 
Möjlighet finns att avstycka byggnaden till en egen fastighet för bostadsändamål och centrum. 
Detta är dock ej aktuellt eftersom att bostäderna avser att uppföras som hyresrätter och ingå i 
befintliga fastigheten för gallerian. En avstyckning i dagsläget är därför ej aktuell. 

Gemensamhetsanläggningar 
Om byggnaden skulle avstyckas alternativt att en 3-d fastighet för bostäderna skulle skapas 
kan det bli aktuellt att göra delar av parkeringsanläggningen till en gemensamhetsanläggning 
samt eventuellt vissa interna kommunikationer genom gallerian. 
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Ledningsrätt 
Inga kända ledningsrätter berörs. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Ett planavtal daterat 26 oktober 2018 har upprättats mellan exploatören och kommunen som 
reglerar ansvarsfördelning och kostnad för detaljplanen. Planavgift tas inte ut i samband med 
bygglov. 

Tekniska frågor 
Fastigheten och den befintliga hotellbyggnaden är redan ansluten till teknisk försörjning. 
Några ytterligare tekniska åtgärder bedöms ej behövas vidtas vid ett genomförande av 
detaljplanen. 

Medverkande tjänstemän och konsulter 
Detaljplanen är framtagen av Petter Jonegård Planeringsarkitekt FPR/MSA J. Urban Form i 
samarbete med Carlo Diociaiuti Arkitekt SAR/MSA Lumen Arkitekter AB. Handläggande 
Planarkitekt på Katrineholms kommun är Sara Eresund. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 8 augusti 2019 

Sara Eresund  Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 
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DNR PLAN 2018.11

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1. 
Del av fastigheten Lövkojan 10, Katrineholms kommun 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-08-08 

Granskningens upplägg 
Planförslaget har varit utsänt för granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 29 maj – 26 juni 2019. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln 
och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på kommunens hemsida.  

Plansamrådet har varit annonserat i Katrineholms Kuriren 29 maj 2019.  

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

Yttranden utan synpunkter 

1 Service- och teknikförvaltningen      2019-06-10 
2 Vattenfall Eldistribution          2019-06-04 
3 Västra Sörmlands Räddningstjänst    2019-06-24 
4 Sörmland Vatten och Avfall AB         2019-06-20 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Yttranden med synpunkter 

5 Lantmäteriet      2019-06-04 
Det uppstår viss otydlighet med krysset inom detaljplanerat område som är från grundkartan 
och som representerar byggnader. Rekommendationen är att krysset tas bort så att förvirring 
inte uppstår. Det finns ett stavfel på plankartan då bokstaven t saknas i ordet högst under 
egenskapsbestämmelser för kvartersmark (m1). 

I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Korrigeringar har gjort på plankartan till antagande.  

6 Länsstyrelsen Södermanlands län    2019-06-12 
Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga i frågan om hur det nu utställda planförslaget 
tillgodoser statliga eller andra allmänna intressen och bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av 
detaljplanen inte kommer att prövas. Länsstyrelsen vill dock inför kommande etapper 
understryka behovet av att mark- och miljötekniska undersökningar genomförs. Dessa bör 
även omfatta befintliga byggnader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Undersökningar av marken kommer att genomföras i kommande etapper.  

Ändringar i förslaget 
 Endast redaktionella ändringar har gjort i planförslaget efter granskning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 8 augusti 2019 

Sara Eresund  Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 PLAN.2017.3

Planering och byggande

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Sara Eresund

6.Godkännande - Detaljplan för del av kvarteret
Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2019-08-08

2. godkänna detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11,

Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för

antagande.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under

granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan gå vidare för

antagande.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 24 maj till 21 juni 2018.

Totalt inkom 14 yttranden varav 5 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens

kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning, finns

sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 2019-08-08.

Under granskningen ställde Länsstyrelsen krav på ytterligare utredningar gällande

markföroreningar på fastigheten. Därefter har kompletterande utredningar genomförts

under 2018 samt ytterligare markundersökningar och en riskbedömning med

åtgärdsförslag tagits fram under våren 2019.

Bakgrund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som

tidigare nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i

anslutning till Stadsparken.

Eriksbergsvägen, vid Stadsparken, kommer inom de närmaste åren att byggas om till en

lågfartsmiljö med nya trädplanteringar. Där det nya flerbostadshuset kommer att bli en

viktig del av den framtida stadsmiljön och en ny fond till Stadsparken. Bilparkering för de

nya bostäderna ska inrymmas under byggnaderna.
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PLANBESKRIVNING 

tillhörande 

Detaljplan för del av kvarteret Abborren 
fastigheten Abborren 11  
Katrineholms kommun  

ANTAGANDEHANDLING 
Upprättad på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun 2019-08-08. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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HANDLINGAR 

Planhandlingar 
 Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser
 Planbeskrivning (detta dokument)
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande

Underlag till detaljplanen 
 Bebyggelseförslag, White arkitekter, 2018-01-18
 Kulturmiljöanalys, White arkitekter, 2018-01-17
 Trafikbullerutredning, Åkerlöf-Hallin akustik, 2018-01-22
 Miljöteknisk markundersökning Abborren 11, Structor, 2018-03-26
 Kompletterande miljöteknisk markundersökning Abborren 11, Structor, 2018-12-04
 Kvarteret Abborren avrinning, White, 2018-04-19
 Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Abborren 11, Katrineholms kommun,

Structor, 2019-04-11
 Riskbedömning och åtgärdsutredning, Abborren 11, Katrineholms kommun, Structor

2019-05-23

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som tidigare har 
nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till 
Stadsparken. 

Eriksbergsvägen, i höjd med Stadsparken, kommer inom de närmaste åren att byggas om till en 
lågfartsmiljö med nya trädplanteringar. Det nya flerbostadshuset kommer att bli en viktig del av 
den framtida stadsmiljön och en ny fond till Stadsparken och den nya fasaden ska gestaltas 
omsorgsfullt. Bilparkering för de nya bostäderna ska inrymmas under byggnaderna. 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget öster om Eriksbergsvägen, söder om Djulögatan och norr om 
Tegnérvägen i Katrineholms centrala delar. Planområdet omfattar 4010 m2. 
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       Karta med planområdet markerat med rött. 

                       
Markägoförhållanden 
Fastigheten Abborren 11 ägs av Katrineholms Fastighets AB.  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Kommunala beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2017-04-12 att ge Samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan för del av kvarteret Abborren, Katrineholms kommun, i syfte att 
möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus.  
 
Översiktsplan 
Planområdet omfattas av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden, antagen 17 
november 2014. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 
 
Att förtäta i de centrala delarna av Katrineholms stad stämmer överens med strategierna i 
Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden. I markanvändningskarta till 
Översiktsplan 2030 är kvarteret Abborren utpekat som område för ”Tät stadsbebyggelse där 
förtätning ska ske”. 
 
Vid nybyggnation och förtätning ska en variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder 
och funktioner eftersträvas. Historiska strukturer som än idag är avläsbara i staden ska förbli en 
viktig del av dess framtida utveckling. Kommunen ska verka för att den centrala rutnätsstadens 
strukturer bibehålls och förstärks i form av avläsbara gatunät och tydlig kvartersindelning. En 
sammanhållen stadsbebyggelse med tydliga kvarter underlättar också för orienteringen i staden. 
Tomma och öde platser fylls med innehåll och ökar stadens attraktivitet. 
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Detaljplan 
Gällande detaljplaner (stadsplaner) fastställdes 1971 respektive 1946 och genomförandetiden för 
planerna har gått ut. Planerna anger användningen allmänt ändamål. 
 
Riksintresse 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, D28 Katrineholm. Planförslagets 
påverkan på riksintresset, kulturmiljön och stadsbilden beskrivs närmare under avsnittet 
”Förutsättningar och förändringar” i denna planbeskrivning. 
 
Ombyggnation av genomfarten, ”Lustgårdsstråket” 
Genomfartsleden genom Katrineholm håller på att byggas om för att skapa en bättre stadsmiljö. 
Avsnitten närmast kvarteret Abborren planeras att utformas som lågtrafikområden där bättre 
förutsättningar ges för gång- och cykeltrafikanter.  
 
Sträckningen längs kvarteret Abborrens västra sida kallas ”Lunden” och planeras utformas med 
en trädplantering som skapar en lövtaksförsedd ”pelarsal”. Tanken är att Stadsparken ska 
upplevas fortsätta över Eriksbergsvägen ända in mot kvarteret Abborren. 
 

 
Visionsbild för ”Lunden”, ombyggnation av Eriksbergsvägen.  

Vy söderut mot Tegnérvägen. Kvarteret Abborren till vänster i bild. 
 
Platsen i kvarteret Abborrens nordvästra hörn kallas för ”Gläntan” i förslaget och är en viktig nod 
i staden där fem stråk möts. Ytan planeras få en cirkulär, öppen form och utformas som ”shared 
space”, en yta där olika trafikslag samsas.  
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Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära någon 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 
Således kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. 
Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens 
uppfattning.  
 
Förutom de i behovsbedömningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen i sitt yttrande 
daterat 2017-08-15 framföra följande inför det fortsatta planarbetet: 
 
Riksintresse kulturmiljö  – 3 kap. miljöbalken och värdefull bebyggelse 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Katrineholm (D 28) och ska skyddas 
från åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Inom kv. Abborren och Flundran finns den 
f.d. mjölkcentralen, som har inventerats och värderats i ”Katrineholms stad - bebyggelsehistorisk 
områdesbeskrivning”, bilaga till översiktsplan, Sörmlands museum 2013:09 och i 
”Kulturminnesvårdsprogram för Katrineholms kommun” 1988. 
  
Länsstyrelsen delar bedömningen att en kulturmiljöutredning ska tas fram. Den bör beskriva och 
analysera planförslagets påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, stadsbilden och 
riksintresset. Illustrationer och gestaltningsförslag bör tas fram. För att riksintresset ska 
tillgodoses ska grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstiden 
bibehållas, men kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas, kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse bevaras och underhålls och industrikvarter bibehåller sin utformning. Ny bebyggelse 
inom planområdet bör utformas med hänsyn till dessa aspekter vad gäller placering, skala (volym 
och höjd), gestaltning och materialval.  
  
Befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från olika tider bör skyddas genom skydds- och 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud i enlighet med 8 kap. 13 och 17 §§ PBL. Det är 
därför bra att kulturhistoriska värdet i den f.d. brandstationsbyggnaden ska utredas. 
Länsstyrelsens preliminära bedömning är att det är en välbevarad brandstationsbyggnad från 
1940-50-talet, som bör bevaras och på ett varsamt sätt konverteras till bostäder. En fördjupad 
antikvarisk förundersökning kan med fördel tas fram separat för brandstationen.  
  
Hälsa eller säkerhet -  Markföroreningar och ev. föroreningar i byggnad 
Av behovsbedömningen och länsstyrelsens databas - EBH-stödet - framgår att det på den aktuella 
fastigheten har bedrivits miljöfarlig verksamhet. Miljötekniska undersökningar behöver 
genomföras för att klargöra föroreningssituationen och behovet av eventuella saneringsåtgärder.  
Även byggnaden kan vara förorenad och om brandstationen konverteras till bostäder behöver 
även föroreningssituationen i byggnaden klargöras. 
  
Det är angeläget att det i ett så tidigt skede som möjlig i planprocessen klargörs hur 
föroreningssituationen ser ut. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma platsens lämplighet för 
föreslagen markanvändning bör samrådshandlingarna beskriva föroreningarnas art, läge och 
omfattning, om det behövs efterbehandlingsåtgärder och om åtgärderna är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara, vem som ansvarar för att efterbehandlingen genomförs och att 
genomförandet av nödvändiga åtgärder säkerställs med lämplig planbestämmelse.  
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Hälsa och säkerhet - Buller 
Då planen innehåller en eller flera bostäder och påbörjats efter den 2 januari 2015 ska 
planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.  
Redovisningen ska gälla beräknade värden vid bostadsbyggnads fasad och vid uteplats i 
anslutning till byggnad, se 4 kap. 33a§ PBL.  Redovisningen behöver inte göras om det med 
hänsyn till bullersituationen kan anses obehövligt, vilket i så fall ska motiveras. Boverkets och 
SKLs lathund "Hur mycket bullrar vägtrafiken?" kan tillämpas för att översiktligt bedöma 
behovet av en bullerutredning vid buller från vägtrafik.  
 
Hälsa och säkerhet  - Farligt gods 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att en riskbedömning avseende farligt gods kan 
behöva göras. Bedömningen kan även med fördel innehålla kommunens framtida trafikprognos 
för området, för att klargöra om andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan behöva göras inom 
och i anslutning till planområdet.   
 
Enligt Länsstyrelsens rapport ”Riskbild 2 Södermanland – skyfall, lokala avrinningsförhållanden 
och extrema havsvattenstånd” riskerar delar av planområdet att översvämmas vid kraftiga 
skyfall. I det kommande planarbetet bör kommunen se över hantering av vatten och avlopp, 
dagvatten och höjdsättning. 
 
FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH MILJÖBALKEN 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – 
del staden.  
 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Befintlig bebyggelse 
Närområdet 
Området kring kvarteret Abborren har idag flertalet byggnader från seklets mitt och ett stort antal 
flerbostadshus från tiden 1930-1960. I 1920-talets stadsplan planerades helt slutna kvarter men 
dagens bebyggelsemönster härrör främst från 1950-talets generalplan som i detta område 
förordade egnahemsbebyggelse med insprängda grupper av två- och trevåningshus för att skapa 
variation. Visionen var en luftig öppen och rymlig trädgårdsstad.  
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Översiktskarta, planområdet med omgivande bebyggelse. 

 
Närområdet saknar byggnader som tydligt avviker i höjd och bebyggelsen består i huvudsak av 
högst 4 våningar. Kvartersstrukturen är relativt tydlig även om byggnaderna inte i huvudsak 
ligger förlagda i tomtgräns. Stadsbilden varierar från en mer storskalig och sluten bebyggelse 
placerad i gatuliv, till en mer småskalig småstadskaraktär med förgårdsmark och trädplanterade 
gator. 
 
Kvarteret Abborren och kringliggande område har historiskt haft en blandning av bostäder och 
småindustri.  
 
Kvarteret Abborren 
Byggnaderna i kvarteret är till utseende, placering och funktion mycket skilda. Sammanfattande 
karaktärsdrag för all bebyggelse i kvarteret är sadeltak belagt med tegel eller betongpannor i rött 
eller svart där takvinklarna och nockriktning varierar. Karaktäristiskt för kvarteret är att 
bebyggelsen är varierad och respektive byggnad utgör en tydlig representant för sin tid.  
 
Bebyggelsen i kvarterets södra del härrör från tomtindelningar där fristående bostadshus 
uppfördes på avstyckade tomter. Dessa fristående stadsvillor eller flerbostadshus har skilda 
karaktärsuttryck men gemensamt är putsade fasader med sadeltak. I kvarterets nordöstra del, mot 
Malmgatan uppfördes 1921 ett mejeri. Byggnaden inreddes senare till tryckerilokaler (1954) och 
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inrymmer sedan 1968 en musikskola. Byggnaden är idag utpekad som kulturhistoriskt värdefull 
och skyddad i detaljplan.  

Mejeriet, Abborren 6 Bostadshus, Abborren 9 

Flerbostadshus, Abborren 8 Flerbostadshus, Abborren 10 

Bebyggelse inom planområdet: Brandstationen 
Brandstationen i planområdet uppfördes 1946 på initiativ av stadsarkitekt Eric Schuwert med 
bröderna Martin och Mauritz Larsson som byggmästare. I och med att brandkåren flyttade till 
Djulögatan infördes heltidsbrandkår i staden och brandstationen utformades med logement för de 
heltidsanställda och bostadslägenheter för brandchefen och vice brandchefen. Därutöver innehöll 
den ursprungliga byggnaden en stor vagnhall och ett torn för slangtorkning. 

Under slutet av 1990-talet genomfördes en större invändig ombyggnad omfattande bland annat 
ändrad planlösning, ventilation och vvs-installationer. Moderniseringen i verksamheten har 
medfört en del ändringar på byggnaden. Bland annat har några nya fönster tillkommit i 
källarvåningen och de ursprungliga portarna har bytts ut. Tornets luckor har satts igen med släta 
skivor och taket har kompletterats med bland annat en takkupa. 

Brandstationen består av en brandstationsbyggnad om 3 våningar med tillhörande slangtorn och 
en senare tillkommen garagelänga. Huvudbyggnaden är en trevånings huskropp med sadeltak, 



Antagandehandling 
9(23) 

uppförd i tegel och låg markerad mörkare sockel. Byggnaden har ett geometriskt formspråk som 
framträder i fönsterbanden och de fem jämnt fördelade skorstenarna placerade i taknock. 
Bottenvåningens stora längsgående portar åt bägge långsidor är karaktäristiska inslag. Den senare 
tillkomna garagelängan söder om den ursprungliga kroppen karaktäriseras av stora längsgående 
portar, en sluten kortsida och svart sadeltak. 

Byggnaden har tidigare använts som brandstation men räddningstjänsten flyttade under våren 
2019 till en nybyggd station norr om Katrineholm vid riksväg 56. Planförslaget innebär att 
brandstationen rivs. Se vidare under Konsekvenser nedan. 
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Brandstationen sedd från Djulögatan Brandstationen med Eriksbergsvägen i förgrunden. 
Garagetillbyggnad från 1970 till höger i bild 

Brandstationens västra gavel, från Stadsparken  Fasad med entré och garageportar mot Djulögatan 

Detalj, balkonger, takfot och torn Detalj, entréparti 
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Ny bebyggelse
Inom planområdet skapas möjlighet att uppföra ett flerbostadshus för cirka 100 lägenheter. 
Planen möjliggör även centrumverksamhet i planområdet. En lokal för handel, restaurang eller 
liknande föreslås i hörnet Eriksbergsvägen-Djulögatan. 

Situationsplan, kvarteret Abborren. Bild: White arkitekter 

Placering 
Byggnaden placeras i gatuliv mot Eriksbergsvägen och Djulögatan för att skapa en stadsmässig 
karaktär, vilket också styrs med planbestämmelse. Primära bostadsentréer placeras mot gatan. 
Fastighetsgränsen mot Eriksbergsvägen kommer att flyttas i och med ombyggnationen av gatan 
och byggnaden ska placeras i den nya fastighetsgränsen. 

Mot den nya stadsgatan Eriksbergsvägen får lägenheterna koppling till gatumiljön via en 
halvprivat förgårdsmark med avsikt att forma en succesiv övergång mellan bostaden och den nya 
stadsgatan för ett inbjudande intryck som trots detta ger en skyddad boendemiljö. 

Skala 
Huset föreslås utföras med en trappande form som är sex våningar i hörnet Djulögatan-
Eriksbergsvägen och går ner till fyra våningar på de södra och östra gavlarna. Byggnadens skala 
blir ett stadsmässigt tillägg som skapar en tydlig fond i Stadsparkens östra ände samtidigt som 
fyravåningsskalan på gavlarna är en anpassning till kvarterets övriga bebyggelse som är två-tre 
våningar. Mot gården bryts formen upp i mindre byggnadsvolymer genom ”utbyggnader” i fyra 
eller fem våningar. Planen anger högsta våningsantal samt högsta totalhöjd för delarna närmast 
befintlig bebyggelse. 

Eriksbergsvägen 

Djulögatan 

Kvarteret Abborren 
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Utformning 
Ny bebyggelse formas i relation till parken, de omgivande gatorna och gården. Huset får en tydlig 
gårds- respektive gatusida. Utsidan mot gatorna görs slät och gårdssidan utformas uppbruten med 
flera volymer med varierande kulörer kopplade till huvudformen. 
 
Huset förses med en sockelvåning mot Eriksbergsvägen som fångar upp parkens och den gamla 
brandstationens riktning. Sockelvåningen gestaltas modernt och öppet med stora glaspartier mot 
det nya park-, torg- och gaturummet. Öppna och upplysta fasader skapar en tryggare och 
trevligare gatumiljö. Samtidigt kläs sockelvåningen och vissa ytterligare indragna delar med tegel 
som fasadmaterial, likt den gamla brandstationen. Möjligheten att tillvarata teglet från den 
befintliga brandstationen ska utredas. Omfattningar kring entréerna mot gata ges en detaljering 
som anspelar på den gamla brandstationens tegelarkitektur. Den övriga volymen putsas i ljus 
kulör. Den nedersta delen av sockelvåningen i mötet mot gatan putsas i mörkt grått. 
 

   
Till vänster: Fasadutformning mot Eriksbergsvägen. 

Till höger: Bottenvåningen utformas med tegel och en detaljering som  
anspelar på den gamla brandstationen. Bilder: White arkitekter 

 
Mot hörnet Eriksbergsvägen-Djulögatan rundas byggnadens hörn för att även ge huset en 
koppling och intressant uttryck mot det nya gåfartsområdet Gläntan. Genom den släta fasaden, 
med den rundade formen över hörnet, sticker balkongplattor ut med skivor av glas som räcke. På 
den övriga huskroppen är balkonger delvis indragna och sticker delvis ut. För att bibehålla en mer 
offentlig karaktär längs Eriksbergsvägen, som är en huvudgata i staden, och mot Stadsparken som 
är ett av stadens viktigaste offentliga rum, får balkonger enbart glasas in med profillösa element. 
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Till vänster: Illustration, balkonginglasning med profillösa element. 

Till höger: Mötet mellan ny och gammal bebyggelse i kvarterets sydvästra del. Bilder: White arkitekter 
 

 
Illustration av bebyggelsen sedd från Djulögatan. Bild: White arkitekter 
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Illustration av bebyggelsen sedd från gårdssidan. Bild: White arkitekter 

Gårdssidan tar upp den småskaliga karaktären och kulörer som korresponderar med den 
traditionella bebyggelsen. Rött, ockra och svart föreslås på de från huvudvolymen utskjutande 
lägre byggnadsvolymerna.  

Husets fönsteröppningar varierar i storlek. Delar av det trappande taket utförs sedumklätt. 

Flygperspektiv från syd respektive öst mot ny bebyggelse. Bild: White arkitekter 

Mark och vegetation 
Idag består större delen av marken inom planområdet av hårdgjord yta. Inom planområdet, i 
fastighetens södra del, finns en mindre gräsyta med ett par mindre träd samt en planterad remsa 
med två träd ut mot Eriksbergsvägen.  

I förslaget tillskapas en gård för de boende i två nivåer. Ovanpå källarplanets parkeringsgarage 
skapas en gård som är upphöjd en halv våning från gatan och den övriga innergården. Gården ska 
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enligt bestämmelse i detaljplanen utföras med planteringar och nås från trapphusen på 
huskroppen längs Djulögatan samt ett av trapphusen mot Eriksbergsvägen. En gård skapas också 
i marknivå. Gården ska rymma ett körbart gångstråk för räddningstjänstfordon och eventuell 
besöksparkering. Övriga delar utformas som planterade vistelseytor med utrymme för 
småbarnslek, sittplatser m m. För att ge goda möjligheter för dagvattenhantering ska gården i 
marknivå där det är möjligt bestå av ytor av genomsläppligt material. Ytor som ska hållas 
tillgängliga för räddningstjänst och för besöksparkering ska där det är möjligt bestå av armerat 
gräs. 

Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning togs fram inför samråd (daterad 2018-03-26). Efter 
granskningen av planen togs även två kompletterande undersökningar fram (daterade 2018-12-04 
samt 2019-04-11). Efter granskningen har även en riskbedömning och åtgärdsutredning tagits 
fram med markundersökningarna som underlag. Då områdets framtida markanvändning är tänkt 
för bostäder har riskerna bedömts utifrån de generella riktvärdena för känslig markanvändning 
(KM). 

Genomförda utredningar inom Abborren 11 konstaterar förekomst av PFAS i mark och 
grundvatten. Den tidigare verksamheten har historiskt hanterat släckskum. Förhöjda halter av 
metaller, PAH och bensen har också rapporterats. Ur ett riskhänseende bedöms dessa 
föroreningar vara av mindre betydelse. Av de PFAS som undersökts inom fastigheten, är det än 
så länge endast PFOS för vilken det finns ett preliminärt riktvärde för mark (SGI, 2015). Inga 
platsspecifika riktvärden har tagits fram för Abborren 11, varför det preliminära riktvärdet för 
KM i mark har tillämpats i egenskap av mätbart åtgärdsmål. 

Genomförda undersökningar rapporterar förekomst av PFOS i mark över det preliminära 
riktvärdet för KM. Mark ner till maximalt 3 m under markytan har undersökts. Föroreningen är 
inte avgränsad i djupled och bara delvis i plan. Också i grundvatten rapporteras halter av PFOS 
över det preliminära riktvärdet. Den enda exponeringsväg som skulle kunna bortses ifrån mot ett 
generellt KM scenario är intag av dricksvatten. Anledningen till detta är att människor som vistas 
och bor på fastigheten Abborren 11 använder kommunalt dricksvatten. Trots detta har 
riskbedömningen baserats på de generella riktvärdena för att inte underskatta risken. 

De sammanvägda identifierade riskerna utifrån nuvarande och framtida markanvändning bedöms 
som oacceptabla i både jord och grundvatten. Risk finns för skada på markekologiska funktioner 
till följd av PFOS i mark och det bedöms även finnas risk för negativa hälso- och miljöeffekter 
till följd av PFOS i grundvatten. 

Föreslagen åtgärd omfattar schaktning i tre schaktområden avgränsade utifrån resultat från 
genomförda undersökningar av föroreningsförekomst. Maximalt schaktas ner till befintlig 
grundvattennivå. Uppgrävda massor ska enligt åtgärdsförslaget deponeras och ersättas med rena 
massor. Åtgärden kommer att innebära kvarlämnad förorening i grundvatten. Då förorening ovan 
grundvatten avlägsnas, antas tillskottet till grundvatten upphöra och på sikt klinga av. Omfattning 
av kvarlämnad förorening i grundvatten har inte beräknats. 

Utifrån de kompletterande utredningarna och riskbedömningen som genomförts under våren 
2019 bedömer kommunen att markförhållandena på Abborren 11 inte utgör ett hinder för att gå 
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vidare och anta detaljplanen. I riskbedömningen presenteras hur området kan saneras samt vilka 
kostnader saneringen står inför. 
 
Sanering av föroreningen ovan grundvatten ska genomföras innan startbesked för bygglov får ges 
detta har säkerställts med planbestämmelse. Detta bedöms säkerställa att detaljplanen inte 
försvårar genomföranden av åtgärder för att uppnå god kemisk status i Näsnaren. 
 
Frågan kring PFAS-föroreningen i grundvatten kommer att hanteras inom Miljöbalken, eftersom 
föroreningen är konstaterad men inte utgör en risk för kommande bostäder på Abborren 11. 
Sanering av PFAS-föroreningen hanteras parallellt med kommande exploatering.  I ett första 
skede ska ansvarsutredning sammanställas (enbart kring PFAS), i ett andra skede ska en anmälan, 
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, begäras in med 
en tydlig tidplan för fortsatt provtagning och vidare sanering. 
 
Misstanke om PFAS i byggnadsmaterial kan i samband med rivning innebära att det är motiverat 
med undersökningar och potentiellt särskild hänsyn vid rivning och avfallshantering. 
 
Service 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms centrum med både kommersiell och 
offentlig service. En lokal för handel, restaurang eller liknande föreslås i det nya husets 
bottenvåning i hörnet Eriksbergsvägen-Djulögatan. 
  
Gator och trafik 
Ett garage i källarplan föreslås längs Djulögatan, med infarter från samma gata. Efter byggnation 
förväntas trafiken öka något på Djulögatan. Idag finns redan en infart till en markparkering i 
samma läge.  
 
Tegnérvägen ska i framtiden anslutas till Eriksbergsvägen i en fyrvägskorsning. En infart till 
kvarteret söderifrån föreslås från Tegnérvägen för räddningstjänstens framkomlighet, för att det 
ska vara möjligt att lasta och lossa på gården, samt för viss boendeparkering i markplan. Infartens 
läge blir ca 10-15 m från korsningen med Eriksbergsvägen. Huvudinfart för boende blir dock vid 
garaget mot Djulögatan. Cykelbana kommer att anläggas på Djulögatans norra sida vilket innebär 
att det inte blir någon konflikt mellan cykeltrafik och planerad garageinfart. 
 
Parkering/cykelparkering 
Parkering för de boende kommer i första hand att ske i källarplan. Parkering ordnas även i 
marknivå på gården, samt att 6 st parkeringsplatser inom fastigheten Linnéan 8 kommer att 
förhyras för Abborren 11. På fastigheten Linnéan 8 finns finns 44 bostäder. Inom fastigheten 
finns 34 p-platser i ett underjordiskt garage och 8 p-platser på innergården, vilket ger ett p-tal på 
0,95 bilplatser per lägenhet. I och med att 6 platser inom Linnéan 8 reserveras för de nya 
bostäderna i kvarteret Abborren sjunker p-talet för Linnéan 8 till 0,82 vilket ändå uppfyller 
parkeringsnormen vid nyproduktion i centralt läge. 
 
Uppnått p-tal (se tabell nedan) för de nya bostäderna inom Abborren 11 är då ca 0,62 bilplatser 
per lägenhet eller ca 5,4 bilplatser per 1000 BTA.  
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Parkeringsplatser enligt förslag 
I garage 51 
På gård 7 
I kvarteret Linnéan 6 

Antal lägenheter 104 
Uppnått p-tal 0,62 

Parkeringsnorm vid nyexploatering med flerbostadshus i centrala Katrineholm ligger vanligtvis 
på ca 0,7-0,8 bilplatser per lägenhet. Det lägre parkeringstalet motiveras med lätt tillgänglig 
cykelparkering på gården samt generöst med väderskyddad cykelparkering i garage. 

Kollektivtrafik 
Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning där Katrineholms Resecentrum med tåg, stadsbuss 
samt länsbuss nås inom 500 meter. Utveckling med fler bostäder i de centrala delarna kan tänkas 
bidra till ett större underlag för kollektivtrafiken.   

Tillgänglighet 
Bostäderna och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och 
förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- och 
rörelseförmåga.  

De olika nivåerna på bostadsgården är i förslaget utformade enligt tillgänglighetskraven. 

Radon 
Planområdet omfattas enligt kommunens översiktliga kartering inte av någon förhöjd risk för 
markradon.  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. De nya 
byggnaderna kan anslutas till nätet. 

Dagvatten 
Större delen av planområdet har sedan tidigare varit asfalterat och dagvattensystemet beräknas 
inte belastas mer än det gör idag. Takvatten föreslås ledas ut till Eriksbergsvägen där en större 
trädplantering i skelettjordar planeras, vilket bidrar till en naturlig fördröjning av dagvatten.  
Av genomförd beräkning framgår att avrinningen från fastigheten blir densamma som i nuläget 
om inga gröna tak, fördröjningsmagasin eller liknande anordnas. På bostadsgården tillskapas ytor 
av genomsläppligt material, planteringar, både på mark och på den upphöjda gården, vilket bidrar 
till fördröjning av dagvatten. 

El och värme 
Fjärrvärmeledningar finns i anslutning till planområdet idag och bebyggelsen kan med fördel 
anslutas till nätet. 
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Avfall  
Inom gatusektionerna för Tegnérvägen respektive Djulögatan kommer finnas plats för 
avfallsfordon att stanna till. Gemensamma avfallsrum föreslås i markplan mot Djulögatan i norr. 
Dragavstånd för sopkärl ska inte överstiga 10 m från avfallsrum till fordon. Mot Tegnérvägen i 
söder placeras underjordsbehållare för avfall. 
 
Buller 
Det planerade bostadshuset utsätts för buller från trafiken på Vasavägen-Eriksbergsvägen och 
Djulögatan. En trafikbullerutredning för de planerade bostäderna har tagits fram av Åkerlöf-
Hallin akustikkonsult AB, daterad 2018-01-22.  
 
Riktvärden 
För denna plan tillämpas förordningen (2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:  
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och  
2.  50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
För bostäder om högst 35 kvm gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte 
bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
  
Om den ljudnivå som anges ovan ändå överskrids bör:  
1.  Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
2.  Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan klockan 22:00 och 06:00 vid fasaden.  
 
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges ovan ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan klockan 
06:00 och 22:00. 
 
Beräknade trafikbullernivåer 
Beräkningar av ekvivalent och maximal ljudnivå från väg- och spårtrafik har utförts vid fasad och 
på gård. Fasader mot Eriksbergsvägen får upp mot 56-60 dBA ekvivalent ljudnivå och upp mot 
80 dBA maximal ljudnivå. På gårdssidan understiger bullernivån 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå. En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men 
variationen ligger inom angivna intervall. 
 
Då ljudnivån på den bullerutsatta sidan understiger 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå krävs inga 
särskilda lägenhetslösningar för att innehålla riktvärdena i förordningen. Avseende maxnivå 
krävs en gemensam uteplats på gården för att alla lägenheter ska få tillgång till uteplats med 
högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. För att uppnå en god ljudkvalitet i 
projektet rekommenderas dock att lägenheter planeras med minst hälften av bostadsrummen mot 
den ljuddämpande sidan, vilket planeras i projektet. 
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Riskbedömning farligt gods  
Eriksbergsvägen är sekundär led för vägtransport av farligt gods. Primär led för passerande 
transporter är förbifarten öster om orten, vilket innebär att enbart transporter med lokala 
målpunkter inom tätorten sker på Eriksbergsvägen. Kommunen arbetar för att 
Eriksbergsvägen/Vasavägen inte längre ska klassas som sekundär väg i trafikverkets 
väginformationskarta eller som omledningsväg för farligt gods i Nationella vägdatabasen 
(NVDB). Ändringen av klassningen i NVDB kommer att kunna genomföras under 2018 medan 
klassningen av kartan kan genomföras efter remiss till Länsstyrelsen i slutet av 2018 och vara 
klart till 2019 års karta. Transport av petroleumprodukter till drivmedelsstationer rekommenderas 
att göras den kortaste vägen från riksväg, vilket blir från norr.  

Brand 
Lägenheter utryms i första hand från gården med stegbil. Lägenheter i nordvästra hörnet föreslås 
utrymmas från gatan. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Konsekvenser för kulturmiljö 
Planförslaget innebär att den befintliga brandstationen rivs. En kulturmiljöanalys daterad 2017-
11-14 har tagits fram av White arkitekter. Utredningen innehåller en kulturhistorisk 
karaktärisering av närområdet, kvarteret Abborren och brandstationen, samt en kulturhistorisk 
värdering av brandstationen.  

Kulturhistorisk värdering av brandstationen 
Den kulturhistoriska värderingen har delats upp i dokumentvärden: samhällshistoriskt och 
socialhistoriskt värde, respektive upplevelsevärden: arkitektoniskt, miljöskapande och 
stadsplanehistoriskt värde. 

Vid en sammanvägning av dokumentvärdena bör det samhällshistoriska värdet värnas i högre 
grad än det socialhistoriska värdet. Som Katrineholms första brandstation berättar byggnaden om 
en viktig samhällsutveckling.  

I vägningen mellan de olika upplevelsevärdena bör det stadsplanehistoriska värdet ges företräde. 
Byggnaden ligger precis innanför gränsen till riksintresset som även särskilt nämner 
rutnätsplanen. Byggnadens placering framhäver stadsplanens rutnät. Placeringen utefter 
rutnätsplanen längs med Eriksbergsvägen bygger även upp det miljöskapande värdet. Då 
arkitekturstilen är vanligt förekommande för tiden och även platsen bedöms inte utförandet i sig 
vara av sådant att i det sak bör ges företräde. Värdet i utförandet ligger i huvudsak i vad det 
berättar om ambitionsnivån för brandstationen och som verktyg för att avläsa tillkomsttiden. 

Sammantaget väger det stadsplanehistoriska liksom det samhällshistoriska värdet tyngst. Båda 
illustrerar den samhällsutveckling som även riksintresset grundar sig i och som berättar om 
Katrineholms olika tidslager. Genom att värna den framträdande placeringen i kurvan värnas 
upplevelsen och avläsbarheten av det stadsplanehistoriska värdet liksom även utgångspunkten för 
det miljöskapande värdet. Det socialhistoriska värdet bedöms vara något försvagat på grund av 
förändringar av byggnadens interiör som gör att den inte på samma sätt speglar det ursprungliga 
nyttjandet. Då arkitekturstilen är vanligt förekommande både för tiden och platsen bedöms det 
arkitektoniska värdet som sekundärt.  
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Avvägning mellan intressen 
Detaljplanearbetet har inneburit en avvägning mellan kulturmiljövärdet, som beskrivet ovan, och 
intresset att tillskapa den nya bebyggelsen på platsen, beskrivet under Ny bebyggelse ovan. 

Till bedömningen förs, förutom kulturmiljövärdet, följande: 

- Brandstationen utgör bl. a. miljöskapande och stadsplanehistoriska värden. Även en ny 
byggnad kan bidra med sådana värden genom att på ett medvetet sätt förhålla sig till 
Katrineholms stadsplan och den omgivande miljön. 

- Förslaget på ny bebyggelse bedöms kunna anpassas på ett bättre sätt till den framtida 
ombyggda Eriksbergsvägen (se ovan under Tidigare ställningstaganden). Ett alternativ 
med en bevarad brandstation och en ny bebyggelse enbart mot Eriksbergsvägen innebär 
en större utmaning avseende anslutningen till den framtida ”Lunden” och ”Gläntan”. Den 
föreslagna bebyggelsen kan med nuvarande tidplan genomföras i samband med 
ombyggnationen av gatan. 

- Möjligheten att tillskapa en större volym centralt belägna bostäder i anslutning till 
kollektivtrafik och service bedöms större med föreslagen ny bebyggelse än vid ett 
alternativ med exploatering av en mindre del av Abborren 11. 

- De projektekonomiska konsekvenserna av att bevara brandstationen och exploatera en 
mindre del av Abborren 11 har inte utretts inom ramen för detta detaljplanearbete. 
Sökanden av detaljplanen har i dagsläget inte för avsikt att genomföra ett sådant projekt. 

- Eventuella föroreningar i brandstationsbyggnaden kan påverka möjligheten att anpassa 
byggnaden till bostäder. Sanering kan innebära risk för påverkan på kulturvärdet. 

Sammantaget görs bedömningen att intresset av att tillskapa den nya bebyggelsen väger tyngre än 
bevarandet av brandstationen, att brandstationen kan rivas om rivningen föregås av en 
dokumentation och om nedanstående aspekter beaktas i det fortsatta arbetet: 

- Kvarteret Abborren har tydliga årsringar och en ny byggnad ska utgöra en tydlig ny 
årsring men även vara anpassad i skala, placering och utformning. Den nya bebyggelsen 
ska genom t ex detaljering och materialverkan, gärna med utgångspunkt från 
brandstationen, ges en god gestaltning så att brandstationens arkitektoniska värden ersätts 
med nya värden. Föreslagen bebyggelse beskrivs under Ny bebyggelse ovan. 

- Den nya bebyggelsen ska utgöra en tydlig fond till Stadsparken som bidrar till att skapa 
en trygg miljö i parken och längs Eriksbergsvägen. 

Konsekvenser för riksintresset 
Den aktuella översiktsplanen anger att Katrineholm ska växa genom förtätning och att ett sätt att 
göra det är att bebygga ineffektivt utnyttjade ytor, som asfaltsytan mot Eriksbergsvägen i 
kvarteret Abborren. 

Förslaget bidrar till att grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstiden 
bibehålls och förstärks. Kulturmiljön påverkas negativt då brandstationen rivs. Läsbarheten av 
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utvecklingsstadierna från ren landsbygd till modern stad som anges i motiveringen till 
riksintresset, påverkas negativt genom rivningen av brandstationen. Förslaget möjliggör lokal för 
handel i hörnet Eriksbergsvägen-Djulögatan, vilket ger bättre förutsättningar för handeln i 
centrum att leva vidare, vilket anges som mål för att tillgodose riksintresset. 

Föreslagen bebyggelses volym och skala (upp till sex våningar) innebär att den kommer att 
utgöra en tydlig ny fond till stadsparken. Översiktsplanen anger att vid nybyggnation ska en 
variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder och funktioner eftersträvas, och 
föreslagen bebyggelse bedöms anpassad till omgivningen även om höjdskalan sex våningar är ny 
för platsen. 

Det bedöms positivt för stadsplanestrukturen att platsen åter förses med byggnader. I nuläget 
upplevs platsen som tom och delvis otrygg. Genom att tillföra ny bebyggelse återskapas en 
obruten byggnadsfront mot Eriksbergsvägen och det historiskt sett mer intima gaturummet kan 
återuppstå. 

Sammantaget bedöms den föreslagna bebyggelsen inte innebära någon påtaglig skada på 
riksintresset enligt MB 3 kap 6 §. De uttryck för riksintresset som angivits i såväl värdetexter som 
motiveringar påverkas inte negativt av den nya bebyggelsen. Vad gäller stadsplanestrukturen 
förstärks riksintresset snarare. 

Sociala konsekvenser 
Fler bostäder i de centrala delarna av staden ökar flödet av människor vilket bidrar till ett rikare 
stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet.  

Att förtäta centrala Katrineholm på den aktuella platsen skulle bidra till ökad stadsmässighet och 
bättre orienterbarhet vilket är positivt för tryggheten. I den nya bebyggelsen föreslås en lokal för 
handel vilket breddar utbudet av service i centrala Katrineholm och invid Stadsparken. 
Bottenvåningen mot Eriksbergsvägen utformas så att möjlighet finns att anordna ”bokaler” vilket 
ger möjlighet till näringsverksamhet i bostaden vilket kan ge möjlighet för fler att starta 
verksamheter och öppna för en differentiering av näringsutbudet i tätorten. 

Ekologiska konsekvenser 
Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det positivt att fler kan bo kollektivtrafiknära och 
centrumnära. Det bidrar till ett minskat bilanvändande då centrum och resecentrum ligger inom 
gång- och cykelavstånd. Det är även positivt att redan exploaterad och hårdgjord mark används 
för förtätning. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen är i området kopplade till ombyggnaden av 
Eriksbergsvägen invid planområdet och påverkas ej av denna detaljplan. En samordning mellan 
ombyggnation av allmän plats och byggprojektet inom planområdet bör eftersträvas för att 
minimera störningar för allmänheten. Exploateringsavtal för reglering av kostnader, överlåtande 
av mark m. m. upprättas under planarbetet och godkänns före detaljplanens antagande. 
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Nollalternativ 
Nuvarande markanvändning fortsätter och attraktiva bostäder i kollektivtrafiknära läge skapas 
inte. Tillskott av nya bostäder centralt uteblir. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Exploateringen av området kommer att ske inom en snar framtid och genomförandetiden föreslås 
därför till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan: 

Samråd……………………..1:a kvartalet 2018 
Granskning………………....2:a kvartalet 2018 
Antagande …………………3:e kvartalet 2019 
Laga kraft ………………….3:e kvartalet 2019 

Ansvarsfördelning 
Exploatören svarar för genomförandet av planen. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Den del av fastigheten Abborren 11 som är markerad GATA i plankartan överförs från Abborren 
11 till den kommunala gatufastigheten. 

Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av 
Lantmäterimyndigheten. Lantmäteriförrättning ska sökas  av exploatören och kommunen och 
bekostas av exploatören.  

AVTAL 
Ett köpeavtal för marken har tecknats mellan Katrineholms kommun och Tegelstaden Bygg AB, 
med fullmakt från fastighetsägaren Katrineholms Fastighets AB om övertagande av marken när 
den nya brandstationen togs i bruk. 

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. Det huvudsakliga 
innehållet i avtalet är reglering av marköverlåtelse, ansvar för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar 
för ledningsflytt etc vid genomförande, rätt till allmännyttiga ledningar inom fastigheten, ansvar 
för rivning av befintliga byggnader och erforderliga myndighetstillstånd för detta, sanering, 
upplåtelseform för de nya bostäderna, efterföljande av kommunala riktlinjer för avfallshantering, 
anslutning till kommunala ledningsnät och krav för tillgänglighet och energiförbrukning samt 
framkomlighet och säkerhet under byggtiden. Även ansvar för anpassning av omgivande 
anläggningar inom allmän plats regleras av exploateringsavtalet. Avtalet anger också tidsramar 
för genomförandet av exploateringen. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanen bekostas av exploatören och planavgiften ska regleras enligt planavtal med 
kommunen, daterat 2016-06-27.  

Huvudman 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 2019-08-08 

Planhandlingarna har tagits fram av Gustav Fornwall, White arkitekter, i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sara Eresund  Erik Bjelmrot 
Planarkitekt   Avdelningschef 
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Dnr: PLAN.2017.3 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

tillhörande  

Detaljplan för del av kvarteret Abborren,
Fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-08-08 

SAMRÅDETS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 15 februari till 8 mars 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset 
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även 
funnits tillgängliga på kommunens hemsida.  

Plansamrådet annonserades i Katrineholms Kuriren den 15 februari 2018.  

GRANSKNINGENS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 24 maj till 21 juni 2018. 
Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln och på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida.  

Granskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 24 maj 2018. 

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

Yttranden utan synpunkter 

1. Vattenfall Eldistribution AB 2018-05-30 
2. Trafikverket 2018-06-04 
3. Sörmland Vatten och Avfall AB 2018-06-12 
4. Västra Sörmlands Räddningstjänst 2018-06-15 
5. Service och tekniknämnden 2018-06-21 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Yttranden med synpunkter 

6. Kommunala pensionärsrådet Katrineholm  2018-06-11
Det är bra att det byggs lägenheter i kvarteret. En blandning av hyresrätter och
bostadsrätter ser vi som en fördel. De parkeringsplatser, 6 st, som planeras att tas i
anspråk i kvarteret Linnéan för Abborren 11:s del är för KPR inte acceptabelt. De behövs
för besökare till Pensionärernas Hus och även till övriga besökare i Katrineholm, inte
minst Nämndhus och Gröna kulle. Parkeringsplatser till Abborren 11 skall lösas inom
planområdet enligt de riktlinjer som gäller, d.v.s. 0,7 – 0,8 platser/lägenhet.

Förvaltningens kommentar följer efter punkt 9.

7. Pensionärsalliansen     2018-06-18
I pensionärernas hus huserar fem pensionärsorganisationer med över 300 medlemmar.
För att samordna verksamheten runt pensionärernas hus bildades Pensionärsalliansen, för
att vara en gemensam röst utåt. Den dagliga verksamheten i pensionärernas hus är stor.
Många som besöker pensionärernas hus åker bil. Dom parkeringsplatser som finns räcker
inte till, utan många får parkera utmed Djulögatan. Det vore katastrof om
Samhällsbyggnadsförvaltningen får igenom detaljplanen att man förhyr parkeringsplats
på en annan plats en aktuella planområdet. Pensionärernas hus inklusive parkeringsplatser
ägs av Katrineholms kommun via KFAB. Hur har frågan behandlats av KFAB?

Pensionärsalliansen kräver att dom få parkeringsplatser som finns vid pensionärernas hus,
kv Linnean, ej kommer att förhyras ut enligt förslaget till detaljplan för Abborren 11.

Förvaltningens kommentar följer efter punkt 9.

8. Centerpartiet i Katrineholm   2018-06-15
Centerpartiet står bakom behovet av nya bostäder i Katrineholms kommun. Detaljplanen
för Abborren 11 är en del av planeringen för nya bostäder i stadskärnan. Vi delar stora
delar av planen, men vi motsätter oss att boendeparkering kan ordnas genom att ett antal
parkeringsplatser, enligt planen 6-8, hyrs i kvarteret Linnéan. Vi anser att dessa
parkeringsplatser behövs för besökare till Pensionärernas hus. Pensionärernas hus är
välbesökt och besökarna har ofta stort behov av att kunna parkera nära intill lokalen.
Redan idag råder det brist på parkeringsplatser, en brist som kommer att öka om förslaget
angående parkeringsplatser för boende i detaljplanen genomförs.

Förvaltningens kommentar följer efter punkt 9.

9. Privatperson 1    2018-06-20
Jag står bakom behovet av nya bostäder i Katrineholms kommun. Detaljplanen för
Abborren 11 är en del av planeringen för nya bostäder i stadskärnan. Jag delar stora delar
av planen, men motsätter mig att boendeparkering kan ordnas genom att ett antal
parkeringsplatser, enligt planen 6-8 hyrs i kvarteret Linnéan. Dessa parkeringsplatser
behövs för besökare till Pensionärernas hus. Pensionärernas hus är välbesökt och
besökarna har ofta stort behov av att kunna parkera nära intill lokalen. Redan idag råder
det brist på parkeringsplatser. Vid planering av byggande av nya bostadshus bör det vara
självklart att ordna parkeringsplatser inom den egna fastigheten. Parkering för bilar kan
inte ersättas av cykelparkeringar då bil behövs för aktiviteter utanför stadskärnan, därför
bör antal parkeringsplatser beräknas efter norm 0,7-0,8 per lägenhet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till 6,7,8 & 9: 
De parkeringsplatser som avses förhyras för de nya bostädernas behov är på fastigheten 
Linnéan 8 som ägs av Tegelstaden Bygg AB. Parkeringsplatserna inom Linnéan 1 
(Djulögatan 51) berörs inte.  

På fastigheten Linnéan 8 finns finns 44 bostäder. Inom fastigheten finns 34 p-platser i ett 
underjordiskt garage och 8 p-platser på innergården, vilket ger ett p-tal på 0,95 
bilplatser per lägenhet. I och med att 6 platser inom Linnéan 8 reserveras för de nya 
bostäderna i kvarteret Abborren sjunker p-talet för Linnéan 8 till 0,82 vilket uppfyller 
parkeringsnormen vid nyproduktion i centralt läge. 

Detta förtydligas i planbeskrivningen. 

10. Lantmäteriet 2018-06-20 
Lantmäteriet avråder från illustrationer i plankartan.

I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare
anges om innehållet. Enligt PBL ska kommunen redan i samrådsskedet redovisa avtalens
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs
med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
Planbeskrivningen förtydligas avseende exploateringsavtal.

11. Vård- och omsorgsförvaltningen   2018-06-21
Förvaltningen bedömer att formuleringen ”att man ska följa gällande regelverk när
det gäller tillgänglighet” i detaljplanen är otydlig. Förvaltningen anser att ovannämnd
lydelse behöver kompletteras med konkreta förslag på hur gällande regelverk ska
efterföljas.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att en så kallad tillgänglighetskonsult uppdras
att säkerställa att gällande krav kring tillgängligheten uppnås. För att skapa goda
förutsättningar att uppnå alla ställda krav behöver tillgänglighetkonsulten involveras
tidigt i processen och kontinuerligt samverka med byggherren.
Tillgänglighetskonsulten behöver vidare bevaka hur arbetet framskrider på plats och delta
i slutbesiktningen.

För framtida byggen föreslår förvaltningen att samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram en
manual av typen som flera andra kommuner redan har. Manualen kan med fördel göras
tillgänglig för dem som önskar att påbörja ett byggnadsarbete. Se exempel på bifogad
länk med titel ”Riktlinjer för att göra lokalerna tillgängliga”.

Vidare vill förvaltningen uppmärksamma att i de illustrerade/beskrivna trapphusen i
detaljplanen har stora glaspartier. De stora glaspartierna kan utgöra en risk för personer
med nedsatt synförmåga.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
I detaljplaneskedet säkerställer kommunen att det är möjligt att uppföra tillgängliga
bostäder med tillhörande uteplatser och lokaler, vilket framtagna arkitektritningar som
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varit underlag för detaljplanen också visar. Exakta tillgänglighetslösningar redovisas 
och bedöms i bygglovsskedet. Huvudprincipen för kvarteret är att trapphus med hiss nås 
direkt från gatuplanet och den del av bostadsgården som är upphöjd i förhållande till 
gatunivån nås via trapphuset, alternativt via tillgänglighetsanpassade ramper på 
innergården.  

12. Sörmlands museum    2018-06-21
Museet noterar att kommunen trots omfattande synpunkter på planförslagets
förhållande till riksintresse för kulturmiljö, översiktsplan, kulturhistorisk bebyggelse
och stadsbilden, från museet såväl som från länsstyrelsen, inte ändrat planförslaget i
något avseende för att tillmötesgå eller tillgodose någon av nämnda punkter. Detta är
anmärkningsvärt. Museet hänvisar därför återigen till yttrandet som lämnades
i samrådsskedet, men vill också framföra några förtydliganden med hänsyn till
kommunens svar i samrådsredogörelsen:

• Museet ser ingen motsättning i att tillskapa ny bostadsbebyggelse och att beakta
platsens och stadens kulturvärden. Har kommunen alls undersökt andra alternativ? Att det 
skulle innebära en större utmaning, som man skriver, kan inte anses vara ett skäl att rygga 
för frågan. Att ställa kulturmiljöintresset mot intresset att skapa ny bebyggelse på det sätt 
som görs i planbeskrivningen blir mot bakgrund av detta vilseledande. 

• En dokumentation av brandstationen innebär inte att dess samhällshistoriska värde
bevaras. Byggnader som inte finns kan inte besitta kulturhistoriska värden. 

• Att argumentera med liknelsen av årsringar som kommunen gör i planbeskrivningen,
när man samtidigt vill riva brandstationen och ta bort äldre årsringar, blir mycket märklig. 
Hela idén med årsringsmetaforen är att nya läggs till de gamla. 

• Museet vill också framhålla, även bortsett från att brandstationen med höga
kulturhistoriska värden försvinner, att den tillkommande bebyggelsen är för stor och för 
hög. Både med hänsyn till stadsbilden men också riktlinjerna i aktuell översiktsplan. De 
begränsningar som har gjorts i byggnadshöjden mot anslutande bebyggelse på plankartan 
innebär ingen förändring av förslaget i praktiken. Det föreslagna bostadshuset som 
beskrivs i planbeskrivning och på plankartan är identiskt med det som fanns med i 
samrådet. 

Museet delar länsstyrelsens bedömning att planförslaget inte är förenligt med kravet 
enligt 2 kap. 6 § PBL första stycket att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning som redovisades i samrådsredogörelsen 
kvarstår. Kommunen har inte undersökt andra alternativ i detaljplaneskedet. I 
detaljplaneärenden prövar kommunen markens lämplighet för bebyggande utifrån bland 
annat översiktsplanen som utgör den övergripande planeringen för hur tätorten och 
kommunen ska utvecklas. Kommunens bedömning är att den utveckling som planförslaget 
möjliggör är förenlig med översiktsplanen och 2 kap. 6 § PBL första stycket. 
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13. Länsstyrelsen i Södermanlands län 2018-06-20 

Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som rör markföroreningar måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att länsstyrelsen inte ska 
pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Dessa frågor avser både risker för 
människors hälsa och risker för att ett genomförande av detaljplanen kan leda till att 
MKN för kemisk status i Näsnaren inte kommer att kunna följas. 

Markföroreningar - människors hälsa och påverkan på MKN för vatten 
Kommunen uppger följande i underlaget. 
”En markmiljöundersökning har genomförts på fastigheten. Föroreningsnivån bedöms i dagsläget vara 
relativt begränsat, men då flertalet ämnen påträffats och undersökningsunderlaget är litet behöver 
området undersökas mer med avseende på både jord och grundvatten för att kunna avgränsa 
föroreningarna. Kompletterande markmiljöundersökning och sanering ska därför genomföras innan 
startbesked för bygglov får ges, vilket bedöms säkerställa att detaljplanen inte försvårar 
genomföranden av åtgärder för att uppnå god kemisk status i Näsnaren. Detta säkerställs med 
planbestämmelse.” 

Kommunen utgår ifrån att sanering kan genomföras i ett senare skede och att lagkravet 
på sanering hanteras genom införandet av en detaljplanebestämmelse med hänvisning 
till 4 kap. 14§ punkt 4 PBL. För att bestämmelsen ska vara tillämpbar med stöd av 
denna lagparagraf krävs dock att föroreningarna och saneringsmetod ska vara tillräckligt 
utredd. Det bör ligga till grund för bedömning av huruvida det är rimligt, utifrån 
ekonomisk och teknisk synpunkt, att saneringen kommer att kunna genomföras. 

Länsstyrelsen har tidigare begärt att mark- och miljötekniska undersökningar ska 
genomföras. Inga sådana undersökningar ingår i planunderlaget. Även beräkningar av 
riskerna för människors hälsa och miljön samt vilka åtgärder som kan krävas för att 
åtgärda dessa saknas. Länsstyrelsen kan utifrån befintligt underlag inte utesluta att 
planförslaget riskerar att bli olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Länsstyrelsen kan inte utifrån underlaget avgöra vilken påverkan spridning från 
fastigheten kan ha på miljökvalitetsnormen för kemisk status i Näsnaren. Eftersom det 
har varit brandstation är risken stor för PFOS-förorening och andra perfluorerade 
sulfonater. Byggnation av en fastighet kan försvåra den framtida sanering som kan vara 
nödvändig för att uppnå god kemisk status i Näsnaren. Ytterligare undersökningar och 
lämplig saneringsplan för området som är påverkat av tidigare verksamhet på fastigheten 
behöver därför genomföras innan detaljplanen antas för att länsstyrelsen ska kunna 
bedöma detaljplanens lämplighet även ur vattenmiljösynpunkt. 

Övrigt – ej ingripandegrunder  
Kulturmiljövärden enligt 2 kap. PBL 
I samrådsyttrandet (2018-03-07) gav länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. med 
avseende på kulturvärdena på platsen. Dessa synpunkter har inte tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Länsstyrelsen vidhåller bedömningen att planförslaget inte 
uppvisar tillräcklig hänsyn till det allmänna intresset enligt 2 kap. 6 § PBL av att skydda 
platsens kulturhistoriska värden. Dels genom att brandstationen rivs men också då ny 
bebyggelse bör utformas med större hänsyn till platsens och omgivningens 
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kulturvärden. Intresseavvägningen som presenteras i planbeskrivningen (s.17-18) jämför 
mellan alternativa förslag för att tillgodose intresset av ny bebyggelse. 
Länsstyrelsen bedömer att de alternativ som här nämns och andra tänkbara inte har utretts 
tillräckligt för att ligga till grund för en rimlig jämförelse. 

Redaktionella synpunkter 
Kommunen uppgav i behovsbedömningen att detaljplanen inte kunde antas medföra 
betydande miljöpåverkan, en bedömning som länsstyrelsen delade. I planbeskrivningen 
anges att ”denna bedömning grundas på att några negativa konsekvenser för miljön ej 
kunnat påträffats” (s.4), vilket länsstyrelsen däremot inte håller med om. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Markföroreningar 
Efter granskning har kompletterande utredningar, riskbedömning och åtgärdsutredning 
tagits fram och utifrån dessa bedömer kommunen att markförhållandena på Abborren 11 
inte utgör ett hinder för att gå vidare och anta detaljplanen. I riskbedömningen 
presenteras hur området kan saneras samt vilka kostnader saneringen står inför. 

Frågan kring PFAS-föroreningen i grundvatten kommer att hanteras inom Miljöbalken 
eftersom föroreningen är konstaterad men inte utgör en riskbild för kommande bostäder 
på Abborren 11. Katrineholms kommun anser att detaljplanearbetet kan fortgå och 
sanering av PFAS-föroreningen hanteras parallellt med kommande exploatering.   

Kulturmiljövärden 
Se tidigare kommentarer i samrådsredogörselsen samt ovan under punkt 12. 

14. Privatperson 2 2018-06-24 & 26 
Byggvolymen och bygghöjden är oproportionerligt stora i förhållande till övriga 
fastigheter i kvarteren och utgör en orimligt stor påverkan på vår fastighet. Fastigheten är 
för stor i förhållande till kvarteret men även för tomten som sådan. Därför överklagar vi 
utformningen av Abborren 11 i detaljplanen. Den främsta orsaken är att inte bygghöjden 
överensstämmer med övriga fastigheter på 3-4 våningar samt att den inte är reglerad i 
antal meter i detaljplanen. En rimlig höjd är att skala ner fastigheten en våning. Som 
villaägare kommer vi att lida stor skada värdemässigt och miljömässigt och det är 
kommunens skyldighet att också ha våra intressen som kommuninvånare i åtanke vid 
detaljplanens utformning. Exploatering av mark och att gynna en enskild entreprenör är 
de enda syftena med detta.  

Synpunkter: 
Illustrationen visar att det skall vara ett torn eller paviljong uppe på taket, alltså en våning 
sju. Detta utgör ca 50 m2. Det finns också en takterrass med glasräcken runt hela den höga 
delen.  

Alla dessa detaljer är med ert sätt att resonera en möjlighet att tillåta fastighetsägaren att 
göra en ”mindre avvikelse” från detaljplanen.  

Det är oärligt att inte reglera den totala bygghöjden i detaljplanen från början. Att som nu 
använda sig av metoden att ange i höjden med antal våningar ger tolkningsfrihet längre in 
i processen och utgör därmed en överhängande risk att fastighetens höjd maximeras enligt 
byggherrens önskemål. Höjden bör anges i antal meter.   
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I ert yttrande angående bygghöjd i den södra delen så hänvisar ni till att det skall anpassas 
mot Kulturskolans bygghöjd. Kulturskolan är i den delen endast en våning hög så att 
kalla den fyra våningar höga anpassningen för just en anpassning visar också att 
underlagen inte är korrekta.   

Illustrationerna har kraftigt förvrängda perspektiv. Fastigheterna ser mindre ut ur de valda 
perspektiven och det ger en helt orealistisk bild. Vi konstaterar att vi inte kommer att se 
himlen eller få någon skymt av solen under eftermiddag och kväll. Likaså kommer 
Stadsparken att förmörkas av fastigheten som tornar upp sig.  

Vi har i tidigare överklagande påpekat att trafiksituationen också påverkas kraftigt och att 
den inte är planerad varken ur flödes- eller bullerhänseende. Det kommer att påverka vår 
boendemiljö kraftigt.  I arkitektens utlåtande kan man utläsa att man inte ens klarar 
kommunens parkeringskrav med 0,8 fordon per lägenhet utan endast 0,6. 

Det innebär 50 parkeringsplatser i stället för 80. Konsekvensen blir att ytterligare ett 30-
tal fordon skall cirkulera i kvarteret och i jakt på parkeringsplatser med påverkan på både 
miljö och omkringboende. 

Det är mycket skrivet om att ”tillföra nya årsringar i stadsmiljön och i kvarteret och att det 
skall bilda en fond mot stadsparken”. Det bildas ingen fond mot Stadsparken med en 
fastighet som tornar upp sig och om man vill tillföra årsringar så ska dom väl inte vara 
präglade av 1990-talets design? På 1980-talet uppfördes kvarteret Igelkotten med dess 
årsringar. Det nybyggda kvarteret Hästen har samma utformning. Och nu ska kvarteret 
Abborren präglas av samma avsaknad av modern stadsplanering.  

Förslaget känns omodernt i hela sin utformning. En kommun som Katrineholm bör vara 
mer framsynt och modern och ta hänsyn det offentliga rummet och dom kulturvärden som 
finns istället för att förtäta in absurdum. Varför inte låta Stadsparken fortsätta in i kvarteret 
och nyttja och bygga om den befintliga Brandstationen till ett bostadshus med co-living 
för unga invånare som behöver ett första boende?  

2018/19 ställer man krav på utformning av miljö, energismarta hus, hushållning, livscykel 
och hållbarhet. Varför ställer inte kommunen krav på att fastigheten ska ha solpaneler och 
sedumtak? Klimatfrågan är en viktig samhällsfråga som inte syns i kommunens 
stadsplanering. Man bör ha i beaktande att tjugoårsregn och femtioårsregn kommer att 
falla under fastighetens livslängd och att det bör tas hänsyn till dagvattenreservoarer i 
form av sedumtak och mjuka markytor. Som bonus får man även vackrare hus och 
omgivningar.  

Vi vill också påpeka att det är brukligt att man har medborgardialog med sina 
kommuninvånare och inte bara med ett fåtal utvalda entreprenörer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Se tidigare kommentarer i samrådsredogörselsen. 

Om ett trapphus som leder ut till en takterrass kan tolkas som en våning beror på 
utformningen av den uppstickande delen. En bedömning av detta görs i bygglovskedet. 

Det uppnådda parkeringstalet bedöms motiverat utifrån det centrala läget. 



Antagandehandling 
8(8) 

Den slutliga utformningen av ny bebyggelse avgörs i bygglovet, förslaget som redovisas i 
detaljplanehandlingarna är illustrationer. 

Beräkningar av avrinningen från fastigheten har gjorts för att säkerställa att 
dagvattenflödet inte blir högre än befintlig situation. 

ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 

Planbeskrivning 
 Förtydligande avseende förhyrd parkering inom Linnéan 8.
 Förtydligande avseende förorenad mark och kompletterande markundersökningar samt

riskbedömning och åtgärdsutredning.
 Förtydligande avseende exploateringsavtal.

Plankarta 
 Planbestämmelsen gällande sanering formuleras om.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 8 augusti 2019 

Sara Eresund  Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

GataGATA

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

Bostäder och centrum. Parkering enbart i källarplan.

BCP

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

0.0

Högsta totalhöjd i meter. Fläktrum, skorstenar och master får

överskrida totalhöjden. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

+0,0

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller

16 § punkt 1)

p Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot Eriksbergsvägen. (PBL 4

kap 16 § punkt 1)

f Inglasning av balkonger ska utföras med profillösa element.

(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Primära bostadsentréer ska placeras mot gata (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Fri höjd mellan underkant balkong/burspråk och allmän plats ska vara minst 3,6 m. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b

Överbyggd gård ska utföras med planterbart bjälklag. (PBL 4 kap 16 §

punkt 1)

n Markbeläggning ska vara av genomsläppligt material. (PBL 4 kap 10 §

och 13 §)

Gemensam uteplats ska anordnas på gård. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

VI Högsta antal våningar, därutöver får källarplan anordnas.

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad placeras (PBL

4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1

eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Kommunen är huvudman för allmän plats. (PBL 4 kap 7 §)

Genomförandetiden är 5 år från den dag beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

Startbesked för bygglov får inte ges förrän markens lämplighet för föreslagen användning har

säkerställts genom att markförorening har avhjälpts, dock får startbesked för marklov ges. (PBL 4 kap 14 §)
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Joakim Schuster

7. Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig
ändring av enbostadshus, på fastigheten XXXXX, 

Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut

1. Bygglov beviljas

2. Startbesked för att påbörja åtgärden, beviljas. Tekniskt samråd krävs inte i detta

ärende.

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godkänns XXXXX, som är certifierad kontroll-ansvarig
med behörighet N.

4. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att:

1. Kontrollplan datumstämplad 2019-04-02 fastställs

2. Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag

för slutbesked:

· Ifylld och undertecknad kontrollplan

5. Slutbesked lämnas.

Byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt bygglovet, kontrollplanen och

startbeskedet. Tillbyggnaden får tas i bruk.

6. Sökanden (XXXXX) påförs en byggsanktionsavgift om 11 625 kronor.

7. Sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun, inom två

månader efter det att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige.

8. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 4 371 kronor enligt

kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan-

och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas

separat.

Motivering
Fastigheten omfattas av stadsplan 0483K-A3316 som vann laga kraft

1968-02-13. Åtgärden bedöms vara planenlig. Enligt 8 kap. 7 § plan- och bygglagen får

kraven på tillgänglighet anpassas med hänsyn till ändringens omfattning och

byggnadens förutsättningar. Bygg- och miljönämnden bedömer att de brister som

förslaget uppvisar avseende tillgängligheten, med hänsyn till byggnadens utformning

inte kan lösas på ett ekonomiskt försvarbart sätt.



TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vidare att förslaget är lämpligt för sitt ändamål

och har en god form-, färg- och materialverkan, enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen.

Förlaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar, enligt 2 kap. 9 §

plan- och bygglagen. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30, 10

kap. 23 och 10 kap. 34 §§ plan - och bygglagen och bygglov, startbesked och slutbesked

kan därmed beviljas. Den kontrollansvarige godkänns med stöd av 10 kap. 9 § plan- och

bygglagen.

Byggherren har påbörjat åtgärden innan startbesked har utfärdats och påförs därmed

en sanktionsavgift med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 7 § 1p och 9 kap. 3a § plan-

och byggförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-31,

gäller tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 6,6 m2 samt utvändig

ändring i form av en balkong ovanpå tillbyggnaden och en dörr ut till denna balkong. I

tillbyggnaden inreds ett badrum. Dörren in till badrummet har ett passagemått om 650

mm och en tröskelhöjd om 70 mm. I badrummet finns i inte rum för en vändcirkel.

Detta innebär att lagstiftningens krav på tillgänglighet vid nybyggnad inte helt kan

tillgodoses. Tillbyggnadens fasader utföres med väggar av liggande träpanel målad i vitt

och med takavvattning i en svart kulör. Sockeln målas också svart, likt befintlig byggnad.

Då ansökan inte bedöms vara komplett, skickar samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-21

en begäran om komplettering till sökanden. Kompletteringar inkommer därefter inte och

2018-07-27 skickar förvaltningen en fråga till sökanden om denne önskar återta sin ansökan.

Sökanden berättar då att åtgärden genomförts utan erforderliga tillstånd. Sökanden

uppmanas att ta kontakt med en kontrollansvarig som kan bistå sökanden i att samman-

ställa ansökan och även de handlingar som behövs för att ett slutbesked ska kunna utfärdas.

2019-04-02 inkommer sökanden med uppgift om kontrollansvarig och 2019-04-25

inkommer de sista kompletteringarna som efterfrågats och ansökan är komplett.

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har yttrat sig om åtgärden och meddelar att de

inte har några synpunkter på förslaget.

Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats

inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft

4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på

kungörelse), under förutsättning att beslutet inte överklagas.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Beslutsunderlag
Anmälan, postID 353472

Anmälan om kontrollansvarig, postID 450735

Situationsplan, postID 453532

Planritning, postID 453531

Fotodokumentation, postID 450732

K-ritning och sektion, postID 425044

Utlåtande från kontrollansvarig, postID 450731

Egenkontroll våtrum, postID 450733

Ifylld och underskriven kontrollplan, postID 450734

Yttrande från Västra Sörmlands Räddningstjänst, postID 453835

Beslutsmottagare
 
XXXXX
Akten
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Linda Aldebert

8. Yttrande över ansökan om tillstånd till bortledning av
ytvatten, infiltration samt grundvattenbortledning för

kommunal vattenförsörjning vid Djulö 2:40, Eriksberg

74:1

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att inte ha något att erinra mot att tillstånd lämnas till

sökt verksamhet men vill poängtera vikten av att bolaget skyndsamt lämnar in förslag till

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för fastställande.

Motivering
Vattentäkten i Forssjö har sedan den togs i bruk saknat vattenskyddsområde. Syftet med

ett vattenskyddsområde är att ge vattenförekomsten ett gott skydd så att

vattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Skyddsföreskrifterna tydliggör vilka

begränsningar som gäller i förfogandet över fastigheter inom skyddsområdet.

Bakgrund
Katrineholm Vatten och avfall Ab har till mark- och miljödomstolen inlämnat ansökan

om tillstånd till bortledande av ytvatten från Forssjösjön, utökad infiltration inom och

bortledande av vatten från fastigheten Djulö 2:40 samt anläggande av nya

uttagsbrunnar på samma fastighet. Anledningen är att det framtida vattenbehovet

bedöms vara större än vad som inryms inom befintligt tillstånd. Vid eventuella problem

med råvattenintaget i Viren eller om behov uppstår av annat skäl behöver ytvatten också

kunna tas från Forssjösjön.

Ärendebeskrivning och beredning
Ansökan är kungjord den 12 juni 2019 och synpunkter ska vara Mark- och

miljödomstolen vid Nacka tingsrätt tillhanda senast den 30 augusti.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Jenny Herbertsson

9. Föreläggande om att söka tillstånd för Svensk
Kabelåtervinning AB på fastigheten, GÄRDSMYGEN 
2 i Katrineholms kommun

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden förelägger Svensk Kabelåtervinning AB ,

organisationsnummer 556969-1461, Fågelgatan 1 , KATRINEHOLM att söka

tillstånd enligt miljöbalken för den tillståndspliktiga granuleringsverksamhet,

yrkesmässig behandling av farligt avfall, som pågår på fastigheten Gärdsmygen 2

senast den 31 oktober 2019. Åtgärden förenas med ett vite om 100 000 kr i det fall

verksamheten fortsätter utan att tillstånd söks. I det fall tillstånd inte söks för

verksamheten inom utsatt tid skall den tillståndspliktiga delen upphöra till samma

datum, 31 oktober 2019.

Tillståndsansökan ska uppfylla kraven i 22 kap. 1 § miljöbalken och skickas in till

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala län. En miljökonsekvens-

beskrivning som uppfyller kraven i 6 kap. 35 § ska bifogas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras när åtgärderna är vidtagna.

Bygg- och miljönämnden beslutar även enligt 26 kap 26 § miljöbalken att beslutet

ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutsmotivering

Bygg- och miljönämndens bedömning

Bygg- och miljönämnden (nämnden) bedömer att ett nytt föreläggande förenat

med vite är nödvändigt då det tidigare föreläggandet löpt ut och VU fortfarande

bedriver en tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd.

Nämnden anser att VU bedriver en tillståndspliktig verksamhet och har gjort det

redan från det att verksamheten startade 2014 då VU yrkesmässigt behandlar

farligt avfall genom mekanisk bearbetning, granulering av kabelavfall. VU tar emot

kabel som är från olika ställen och som är av varierande ålder. Elektronikplast av

olika slag kan innehålla bl.a. bromerade och fosforbaserade flamskyddsmedel, bly,

kadmium, PFAS och dibutyltenn. VU har inte varit tydlig med vilken typ av avfall

som hanteras i verksamheten. VU har hela tiden hävdat att verksamheten inte

bedriver någon miljöfarlig verksamhet.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

VU uppger själv att det inte går att se på kablarna vilka som innehåller farliga

ämnen. I samband med brand i en byggnad med ett större lager av kabelgranulat

från verksamheten hittades ett antal ämnen i samband med provtagning inför

saneringen. Bland annat hittades zink, bly, barium, koppar, krom och pfos.

Lagstiftning

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 26 kap 14 § får ett beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Enligt 29 kap 72 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller tillståndsplikt B

och verksamhetskod 90.450 för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den

tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

Enligt 22 kap 1 § ska en ansökan i ett ansökningsmål vara skriftlig. Den ska

innehålla

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på

platsen, om produktionsmängd eller liknande, om användningen av råvaror, andra

insatsvaror och ämnen och om energianvändning,

2. uppgifter om utsläppskällor, om arten och mängden av alla förutsebara utsläpp

och om förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att förebygga

uppkomsten av avfall, dels för att förbereda för återanvändning,

materialåtervinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen ger

upphov till,

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap.,

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgifter

som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. följs,

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,

6. det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs enligt lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

kemikalieolyckor, om den verksamhet eller åtgärd som målet avser omfattas av

den lagen,

7. en statusrapport när det krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd

av 10 kap. 21 § första stycket 5, och

8. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-7. Lag (2017:955).

Enligt 6 kap 35 § ska en miljökonsekvensbeskrivningen innehålla

1. uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning,

omfattning och andra egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen,

2. uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden,

3. uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller

åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten
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Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas,

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som

verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre

händelser,

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller

avhjälpa de negativa miljöeffekterna,

6. uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller

åtgärden bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, om sådana

uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,

7. en icke-teknisk sammanfattning av 1-6, och

8. en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i

samråden. Lag (2017:955).

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten vid Svensk Kabelåtervinning AB (VU) utgörs av yrkesmässigt

behandling av farligt avfall i form av granuleringsverksamhet, kabelåtervinning.

Elavfall i form av kablar och sladdar samlas in och granuleras med mekanisk

bearbetning för återvinning. Metaller separeras ut och samlas in, kvar blir ett

granulat och damm bestående av plast och gummi. VU gjorde en anmälan

gällande sin verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken den 6 augusti 2014. I

anmälan framkom inte att verksamheten skulle hantera farligt avfall.

Den 12 april 2018 gjordes en anmälan om ändring av befintlig verksamhet efter

uppmaning från tillsynsmyndigheten och i samband med den anmälan framkom

att verksamheten hanterar elavfall som är att anse som farligt avfall. VU har

uppgett att det inte okulärt går att skilja på vilka kablar som innehåller höga halter

av till exempel ftalater, pfos och bly. En del av de kablar som hanteras är PVC

kabel.

Enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen, målnr M8434-14, så är elkabel att

anse som farligt avfall om det inte går att visa att det inte innehåller farliga ämnen.

Vid ett möte den 14 november 2018 medgav VU själv att det inte går att veta vilka

kablar som är att anse som farligt avfall eller ej.

Den 6 december 2018 förelades VU att söka tillstånd för den tillståndspliktiga

verksamheten alternativt upphöra med den senast den 31 maj 2019. Det beslutet

har vunnit laga kraft. Den 10 juni kontaktades SBF av en konsult från Nemax som

fått i uppdrag att göra en ny tillståndsansökan då VU skickat in en till

Miljöprövningsdelegationen som var undermålig. Konsulten ville ha förlängd tid

för att göra om tillståndsansökan.

Ärendet har kommunicerats skriftligen med verksamhetsutövare Ingemar Öhman.
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Bakgrund

Verksamheten vid Svensk Kabelåtervinning AB (VU) utgörs av yrkesmässigt

behandling av farligt avfall i form av granuleringsverksamhet, kabelåtervinning.

Elavfall i form av kablar och sladdar samlas in och granuleras med mekanisk

bearbetning för återvinning. Metaller separeras ut och samlas in, kvar blir ett

granulat och damm bestående av plast och gummi. VU gjorde en anmälan

gällande sin verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken den 6 augusti 2014. I

anmälan framkom inte att verksamheten skulle hantera farligt avfall.

Den 12 april 2018 gjordes en anmälan om ändring av befintlig verksamhet efter

uppmaning från tillsynsmyndigheten och i samband med den anmälan framkom

att verksamheten hanterar elavfall som är att anse som farligt avfall. VU har

uppgett att det inte okulärt går att skilja på vilka kablar som innehåller höga halter

av till exempel ftalater, pfos och bly. En del av de kablar som hanteras är PVC

kabel.

Enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen, målnr M8434-14, så är elkabel att

anse som farligt avfall om det inte går att visa att det inte innehåller farliga ämnen.

VU uppger att det hanteras ca 600 ton råvara, elavfall i form av kablar och sladdar

per år. Det förekommer även att annat elektronikavfall som till exempel gamla

telefoner, eldosor och delar till datorer kommer in till verksamheten. VU uppgav i

samband med ändringsanmälan att transport av tre ton farligt avfall skett i egen

regi. I samband med tillsyn hos verksamheten skickade VU in provrapport på två

samlingsprov som tagits på det kabelplastgranulat som uppstår efter

granuleringen. Denna provrapport visar att granulatet innehåller bland annat

ftalater, bly och DEHP. Vid ett möte den 14 november 2018 medgav VU själv att

det inte går att veta vilka kablar som är att anse som farligt avfall eller ej.

Den 6 december 2018 förelades VU att söka tillstånd för den tillståndspliktiga

verksamheten alternativt upphöra med den senast den 31 maj 2019. Det beslutet

har vunnit laga kraft. Ett utredningssamråd hölls den 21 mars 2019 med

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Samhällsbyggnadförvaltningen (SBF) samt

Västra Sörmlands räddningstjänst. Där framfördes vissa synpunkter gällande

behovet av utökat samråd med mera. Den 10 juni kontaktades SBF av en konsult

från Nemax som fått i uppdrag att göra en ny tillståndsansökan då VU skickat in

en till Miljöprövningsdelegationen som var undermålig. Konsulten skulle även se

över hur samrådsprocessen gått till. Konsulten begärde mer tid, fram till och med

oktober månad, för att lämna in en fullständig tillståndsansökan och

miljökonsekvensbeskrivning. SBF meddelade konsulten att ett nytt beslut förenat

med vite komme att fattas i ärendet då det gamla beslutet löpt ut vilket han skulle

framföra till VU.
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Ärendebeskrivning och beredning

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 finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag 

Beslutsmottagare
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Vår handläggare

Jenny Herbertsson

Miljöinspektör Svensk Kabelåtervinning AB

0150-576 65

jenny.herbertsson@katrineholm.se Fågelgatan 1

641 23 KATRINEHOLM

Föreläggande om att söka tillstånd för Svensk
Kabelåtervinning AB, fastigheten GÄRDSMYGEN 2

Beslut

Bygg- och miljönämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med
hänvisning till 29 kap. 72 § Miljöprövningsförordningen, Svensk Kabelåtervinning
AB, organisationsnummer 556969-1461, Fågelgatan 1, Katrineholm att söka tillstånd
enligt miljöbalken för den tillståndspliktiga granuleringsverksamhet, yrkesmässig
behandling av farligt avfall, som pågår på fastigheten Gärdsmygen 2. Alternativt
skall den tillståndspliktiga delen av verksamheten upphöra senast 2019-05-31.

Tillståndsansökan ska skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i
Uppsala län senast 31 maj 2019.

Bygg- och miljönämnden skall underrättas när åtgärderna är vidtagna.

Bakgrund
Verksamheten vid Svensk Kabelåtervinning AB (VU) utgörs av yrkesmässigt
behandling av farligt avfall i form av granuleringsverksamhet, kabelåtervinning.
Elavfall i form av kablar och sladdar samlas in och granuleras via mekanisk
bearbetning för återvinning. Metaller separeras ut och samlas in, kvar blir ett
kabeltgranulat av plast och gummi samt ett damm. VU gjorde en anmälan gällande
sin verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken den 6 augusti 2014. I anmälan framkom
inte att verksamheten skulle hantera farligt avfall.

Den 12 april 2018 gjordes en anmälan om ändring av befintlig verksamhet efter
uppmaning från tillsynsmyndigheten och i samband med den anmälan framkom att
verksamheten hanterar elavfall som är att anse som farligt avfall. VU har uppgett att
det inte okulärt går att skilja på vilka kablar som innehåller höga halter av till
exempel ftalater, pfos och bly. En del av de kablar som hanteras är PVC kabel.
Anmälan om ändring skickades på remiss till Länsstyrelsen i Södermanlands län som
meddelat att de inte har för avsikt att yttra sig i ärendet.

Enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen, målnr M8434-14, så är elkabel att
anse som farligt avfall om det inte går att visa att det inte innehåller farliga ämnen.
VU uppger att det hanteras ca 600 ton råvara, elavfall i form av kablar och sladdar
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per år. Det förekommer även att annat elektronikavfall som till exempel gamla
telefoner, eldosor och delar till datorer kommer in till verksamheten. VU uppgav i
samband med ändringsanmälan att transport av tre ton farligt avfall skett i egen regi. I
samband med tillsyn hos verksamheten skickade VU in provrapport på två
samlingsprov som tagits på det kabelplastgranulat som uppstår efter granuleringen.
Denna provrapport visar att granulatet innehåller bland annat ftalater, bly och DEHP.
Vid ett möte den 14 november 2018 medgav VU själv att det inte går att veta vilka
kablar som är att anse som farligt avfall eller ej.

Beslutsmotivering

Bygg- och miljönämndens bedömning

Bygg- och miljönämnden anser att VU bedriver en tillståndspliktig verksamhet och
har gjort det redan från det att verksamheten startade 2014 då VU yrkesmässigt
behandlar farligt avfall. VU tar emot kabel som är från olika ställen och som är av
varierande ålder. Elektronikplast av olika slag kan innehålla bl.a. bromerade och
fosforbaserade flamskyddsmedel, bly, kadmium, PFAS och dibutyltenn. VU har inte
varit tydlig med vilken typ av avfall som hanteras i verksamheten. VU har hela tiden
hävdat att verksamheten inte bedriver någon miljöfarlig verksamhet.

VU uppger själv att det inte går att se på kablarna vilka som innehåller farliga ämnen.
I samband med brand i en byggnad med ett större lager av kabelgranulat från
verksamheten hittades ett antal ämnen i samband med provtagning inför saneringen.
Bland annat hittades zink, bly, barium, koppar, krom och pfos.

Lagstiftning

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 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.

För miljöfarlig verksamhet gäller generellt miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2
kapitlet. Försiktighetsprincipen i 3 § anger följande:
"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
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 skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön."
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Enligt 29 kap.72 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller tillståndsplikt B
och verksamhetskod 90.450 för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

Kommunicering
Ärendet har kommunicerats skriftligt enligt förvaltningslagen. Verksamhetsutövaren
inkom med ett yttrande den 20 december 2018. Yttrandet innehåller inga synpunkter
som föranleder nämnden att ändra sitt beslut.

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.

Enligt delegation från bygg- och miljönämnden.

Jenny Herbertsson
Miljöinspektör

Det här dokumentet är digitalt signerat

I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.

Bilagor:

Delgivningskvitto, ska återsändas snarast dock senast 2019-01-11.

"Hur man överklagar"
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Hur man överklagar

Du kan överklaga det här beslutet. Du adresserar ditt överklagande till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

men skickar det till:

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm

Överklagandet ska ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från
den dag då du fick ta del av beslutet.

Detta ska anges i överklagandet:

· Vilket beslut som överklagas

· Vilken ändring i beslutet som du vill ha

· Varför du anser att beslutet är oriktigt
Bifoga eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska undertecknas och det ska även finnas kontaktuppgifter till den
klagande.

Kontakta oss vid oklarheter:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

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

mailto:malin.lundhe@katrineholm.se
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Vår handläggare Er beteckning

Hampus Haglund

10. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, -
fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1 januari 2020 släppa ut 
spillvatten från befintlig gemensam avloppsanläggning vid bostadshusen 
med besöksadresserna XXXXX, belägna på fastigheten XXXXX i 
Katrineholms kommun.

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.

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) betjänar tre hus. Anordningen består av en 
enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn i betong. T-rör för utlopp saknas, och tecken 
på korrosion finns på båda brunnarna. Även dagvatten belastar avloppsanordningen. 
Avloppsanordningen saknar fungerande efterföljande rening.

Avloppsanordningen på fastigheten bedöms omfattas av normal skyddsnivå enligt Havs-

och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten.

Enligt Länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite

känsligt för belastning av fosfor.

Den befintliga avloppsanordningen berörs redan av ett gällande utsläppsförbud, daterat
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2010-10-22. Förbudet är inte överklagat, och trädde i kraft den 2011-08-31. Detta beslut

är dock inte inskrivet i fastighetsregistret.

Vid tillsyn har det framkommit att avloppsanordningen fortfarande används, trots

gällande förbud. På grund av detta anser bygg- och miljönämnden att ett nytt förbud

förenat med vite är motiverat. Beslutet ska även sändas till inskrivningsmyndigheten för

att undvika eventuella framtida missförstånd vid eventuellt ägarbyte eller liknande.

Fastighetsägaren har den 2015-09-29 skickat in en ansökan om inrättande av enskild

avloppsanordning på fastigheten, men har inte, trots skriftliga påminnelser,

kompletterat ansökan för vidare handläggning. Detta resulterade i ett beslut om avslag,

daterat 2019-01-25. Beslutet är delgivet och ej överklagat i tid.

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ny ansökan, och därför inte

redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.

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.

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.
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Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten uppfyller inte de krav som idag ställs på rening av

spillvatten. Fastighetsägaren har givits möjlighet att yttra sig över beslutet i samband

med kommuniceringen. Inga synpunkter har inkommit i ärendet.

Bakgrund
Tidigare tillsyn, utförd 2002, av avloppsanordningen på fastigheten ledde fram till att ett

utsläppsförbud fattades av dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden den 2010-10-22.

Beslutet är delgivet och trädde i kraft den 2011-08-31.

Av skrivelse daterad 2015-01-09 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i

Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av då gällande lagstiftning (miljöbalken

och Naturvårdsverkets författningssamling 2006:7).

Tillsynsbesöket avbokas, och en ansökan skickas in den 2015-09-29. Ansökan saknade

relevanta uppgifter, och efter skriftlig påminnelse om komplettering samt förlängd

svarstid fattades ett beslut om att avslå ansökan. Beslutet är daterat 2019-01-25.

Beslutet är delgivet fastighetsägaren och ej överklagat i tid.

Besök på plats gjordes den 2019-03-20, och resulterade i en inspektionsskrivelse,

daterad 2019-04-17. I inspektionsskrivelsen beskrivs avloppsanordningen enligt

följande:

Vid inspektionen observerades följande:

· Slamavskiljaren bestod av en betongbrunn med 1 kammare och ytterligare
en betongbrunn med 2 kammare. Vid inspektionstillfället var det slam i
alla kammare. Ett T-rör satt på inloppet i den första brunnen. Det fanns
inget T-rör på utloppet i den andra brunnen. Det fanns synliga tecken på
korrosion i båda brunnarna. Ett inlopp för dagvatten fanns i kammare
två. Dagvatten läckte in i brunnarna.

·Någon fördelningsbrunn kunde inte lokaliseras.
· Några luftningsrör kunde inte hittas vid det eventuellt efterföljande reningssteget.

· Något efterföljande reningssteg kunde inte hittas men infiltrering sker ut i under

grönytorna norr om gården enligt uppgift av kontaktpersonen.

Fastighetsägaren informerades i inspektionsskrivelsen att bristerna behöver åtgärdas

för att fortsättningsvis kunna använda avloppsanordningen. Fastighetsägaren

informerades även ett nytt förbud kommer formuleras, då det befintliga förbudet inte

efterlevs.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas

in till bygg- och miljönämnden.



TJÄNSTESKRIVELSE
4 (4)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen MEA.XXXXX

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Ingen ny ansökan har inkommit i ärendet.

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

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Lantmäteriet
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 TILLS.XXXXX

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Veronica Halén

11. Ansökan om utdömande av löpande vite hos Mark- och
miljödomstolen

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att, hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, 
ansöka om utdömande av löpande vite om 100 000 kronor (etthundratusen kronor) för 
XXXXX gällande fastigheten XXXXX. Perioden som avses är 1 maj 2019 till 1 juli 2019 och 
överträdelsen består i att XXXXX inte följt punkt 1 (att adressaten ska riva byggnad samt 
tillhörande uthus på fastigheten) i beslut om föreläggande med vite (Bygg- och 
miljönämnden 2018-06-12). Överträdelsen konstaterades den 9 augusti
2019.

Motivering
Bygg– och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutade 2018-06-12 att förelägga

fastighetsägaren att riva byggnaden samt tillhörande uthus på fastigheten samt att

städa tomten från bygg- och rivningsavfall. Föreläggandet förenades med vite om

150 000 (etthundrafemtiotusen kronor) samt ytterligare 150 000 kronor för varje period

om två månader som åtgärderna inte vidtagits.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-06 att hos Mark- och miljödomstolen

ansöka om vite på 15 000 kronor. Domstolen meddelade i domslut 2019-07-05 att

fastighetsägaren förpliktigas att betala 10 000 kr till staten. Anledningen att endast två

tredjedelar av vitet utdömdes var att punkt 2 i föreläggandet (städning av tomten från

bygg- och rivningsavfall) inte ansågs tillräckligt tydligt.

Då fastighetsägaren fortfarande inte har rivit byggnaden samt tillhörande uthus ansöker

bygg- och miljönämnden om utdömande av vite på 100 000 kronor, det vill säga två

tredjedelar av föreläggandets summa för tidsperioden.

Vid platsbesök den 13 november 2018 konstaterades att byggnaden och tillhörande 
uthus inte hade rivits. XXXXX delgavs beslutet 11 augusti 2018 och tre månader efter 
delgivning har således förflutit vid tidpunkten för platsbesöket.

Vid platsbesök den 9 augusti 2019 konstaterades att byggnaden och tillhörande uthus

fortfarande inte hade rivits.

Enligt 9 kap 2§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs bygglov för bl a nybyggnad.

Enligt 10 kap 3§ PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett

startbesked om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov.

Av 11 kap 20§ PBL framgår att byggnadsnämnden får förelägga den som äger fastighet
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 TILLS.XXXXX

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

eller byggnadsverk där åtgärd vidtagits i strid mot PBL, att vidta rättelse inom en viss tid

(rättelseföreläggande).

Av 11 kap 37§ PBL framgår att ett föreläggande får förenas med vite.

Sammanfattning av ärendet
XXXXX har utan beviljat bygglov och startbesked uppfört en byggnad på sin fastighet. En 
ansökan om bygglov har inkommit men inte kompletterats efter uppmaningar och 2017- 
09-20 avslås den ansökan av Bygg- och miljönämnden. Kommunicering har skett med 
XXXXX både via telefon och brev om att byggnader kommer att behöva rivas då möjlighet 
till att bevilja lov i efterhand på dessa inte finns.

Ett tillsynsärende skapas och 2018-06-12 förelägger Bygg- och miljönämnden 
XXXXX, att senast tre månader efter delgivning av detta beslut:
-riva byggnaden samt tillhörande uthus på fastigheten
-städa tomten från bygg- och rivningsmaterial

Om inte dessa punkter efterlevs skall ett vitesbelopp om 150 000 kronor utges, och

löpande vite utdömas med samma belopp för varje period om två månader som

åtgärderna inte vidtagits.

Beslut delgavs XXXXX 11 augusti 2018.

Beslutet från Bygg- och miljönämnden har överklagats av XXXXX. Länsstyrelsen avslog 
överklagandet 2018-11-09. Länsstyrelsens beslut överklagades av XXXXX. Mark- och 
miljödomstolen avslog i dom 2018-12-20 ( Mål nr P-7783-18) överklagandet. Mark- och 
miljödomstolens beslut har inte överklagats.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-06 att ansöka om utdömande av vite.

Mark- och miljödomstolen beslutade 2019-07-05 att förpliktiga XXXXX att till staten betala 
vite om 10 000 kronor.

Platsbesök genomfördes 2019-08-09 då det konstaterades att byggnation fortlöper på

fastigheten och varken byggnad eller tillhörande uthus är rivet.

Beslutsunderlag

Justerat protokoll BMN 2018-06-12 §113 
Delgivningsbekräftelse XXXXX från polismyndigheten 
Dom 2018-12-20 Mark- och miljödomstolen Mål nr P XXXXX 
Foto från besök 2018-11-13
Dom från Nacka Tingsrätt P XXXXX
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 TILLS.XXXXX

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Beslutsmottagare
XXXXX
Mark- och miljödomstolen
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 ALLM.2019.51

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Eva Frykman

12. Underlag för övergipande plan med budget 2020-2022,
bygg- ochmiljönämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till underlag för

övergripande plan med budget 2020-2022, bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
I bilaga redovisas samhällsbyggnadsförvatningens upprättade underlag för

övergripande plan med budget 2020-2022, bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Underlag för övergripande plan med budget BMN

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen

Akten
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Anvisning 

Nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund i Katrineholms kommun ska med 
utgångspunkt från kommunstyrelsens Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 lämna 
underlag för arbetet med kommunens övergripande plan med budget 2020-2022 som 
kommunfullmäktige fattar beslut om i november 2019. 

I planeringsdirektivet ges nämnderna och bolagen i uppdrag att inkomma med följande underlag 
för beredningen av övergripande plan med budget 2020-2022: 

• Översyn av fördelning av resultatmål samt indikatorer
• Investerings- och exploateringsbehov
• Revidering av taxor och avgifter
• Redovisning av särskilda beredningsuppdrag
• Behov av nya upphandlingar

Nämndernas/bolagens underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2019. 

Det är viktigt att nämndernas/bolagens texter anpassas efter att de ska ingå i ett övergripande 
kommungemensamt dokument som primärt skrivs för målgruppen förtroendevalda i 
kommunfullmäktige. Sträva efter att ha ett utifrån och in-perspektiv på verksamheten. När det 
gäller textbehandlingen innebär det: 

• Skriv kort och koncist
• Sovra – vad är mest intressant och viktigt utifrån ett kommunövergripande perspektiv?
• Utgå inte från att läsaren känner till verksamheten
• Skriv inte ”vi” eller ”man”
• Skriv inte ”nämnden”, ”förvaltningen” eller ”bolaget”, skriv ut hela namnet
• Förklara alla förkortningar, fackuttryck eller beteckningar (t.ex. namn på projekt eller

verksamheter)
• Kom ihåg att beskrivningen ska vara genusmedveten
• Använd kommunens skrivregler
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Inledning 
Anvisning 

Nedan följer ett förslag på text som beskriver kommunens planeringsprocess, som kan tas med i 
inledningen. Det går också bra att lägga till text om planeringsprocessen på nämndsnivå. 

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 planeringarbetet. 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. 

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 
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Ansvarsområde 

Anvisning 

Utgå från beskrivningen av nämndens/bolagets ansvarsområde i föregående års budgetunderlag 
(finns under fliken Historik). Se över texten och gör ändringar vid behov. Syftet med texten är att 
kortfattat beskriva nämndens/bolagets viktigaste ansvarsområden. Texten ska utgå från 
reglementet men vid behov anpassas för ökad läsbarhet. 

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 gatuhållning 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, vatten- 
och 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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Mål och förutsättningar 
Anvisning 

Nämnden/bolaget ska, för alla de målområden som nämnden/bolaget berörs av, sammanfatta 
förutsättningar och förändringar av större betydelse för nämndens/bolagets 
verksamhetsområden (t.ex. lagändringar, strukturella eller demografiska förändringar). Beskriv 
förutsättningarna kortfattat på en övergripande nivå. Beskriv inte bara utmaningar utan också 
möjligheter. 

Nämnden/bolaget ska också se över fördelningen av resultatmål och om det behöver göras några 
justeringar när det gäller vilka indikatorer som är kopplade till resultatmålen. 

Klicka på pennsymbolen vid resp målområde för att kommentera förutsättningar, 
resultatmålsfördelning och indikatorer. 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Förutsättningar 
Bygglovsverksamheten i Katrineholm upplevs av företagen hålla hög servicenivå och hamnade på 
plats fyra av 154 medverkande kommuner i 2019 års Insikts-mätning, samt på plats två i SBA-
kommunerna. 

Målsättningen för 2020 är att forsätta 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. 

Anvisning 

I tabellen visas de resultatmål från kommunplan 2019-2022 som nämnden arbetar mot under 
2019. 

Om nämnden vill föreslå justeringar när det gäller vilka resultatmål som nämnden ska arbeta mot 
anges detta under rubriken Översyn fördelning av resultatmål. Ändringar kan inte göras direkt i 
tabellen. 

Nämndens resultatmål 2019 

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut 
KS, BMN 

6(21) 



Nämndens resultatmål 2019 

Förbättrat företagsklimat 
KS, BMN, KIAB 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Förutsättningar 
Inom livsmedelskontrollen kommer under året spårbarheten på kött i butik att kontrolleras. Det 
gäller färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm som säljs i butiker som inte är knutna till de 
stora detaljhandelskedjorna. Kontrollen samordnas av Livsmedelsverket och är en del i det 
nationella målet att säkerställa spårbarheten för kött. Att kunna lita på märkningen är en viktig 
konsumentfråga, men det är också viktigt för att snabbt kunna identifiera och agera mot livsmedel 
som inte är säkra. Dessutom är den en viktig konkurrensfråga att fusk inte förekommer. 

Det är fortsatt full fart på bostadsbyggandet och efterfrågan på byggbar mark finns både från lokala 
entreprenörer men även entreprenörer utanför kommunen. Vi ser i dagsläget ingen nedgång i 
förfrågningar och intresse men utifrån hur marknaden utvecklas så kan man ev. räkna med en 
nedgång i intresset av att bygga nya bostäder. För att klara den efterfrågan som finns så krävs det 
att nya detaljplaner tas fram. Under 2019 pågår det planer för ytterligare ca 600 bostäder och 
arbetet fortsätter under 2020. Det höga trycket på framställande av nya planer ställer 
fortsättningsvis höga krav på organisationen och arbetet med att säkerställa 
kompetensförsörjningen är en strategisk viktig uppgift. Det pågår samtidigt planläggning för skolor 
och förskolor. 

Arbetet med tillsyn över trafikfarliga häckar har under 2019 intensifierats. Byggnadsinspektörer har 
under våren och sommaren gjort löpande inspektioner och fått många häckar åtgärdade. En 
informationsfilm togs fram under juni som fick stort genomslag och under 2020 kommer filmen och 
informationen att återanvändas. 

Anvisning 

I tabellen visas de resultatmål från kommunplan 2019-2022 som nämnden arbetar mot under 
2019. 

Om nämnden vill föreslå justeringar när det gäller vilka resultatmål som nämnden ska arbeta mot 
anges detta under rubriken Översyn fördelning av resultatmål. Ändringar kan inte göras direkt i 
tabellen. 

Nämndens resultatmål 2019 

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 

Trygg vård & omsorg 

Förutsättningar 
Den 1 juli 2019 trädde Lag om tobak och liknande produkter i kraft. Den nya lagstiftningen innebär 
högre krav i prövningen av den som vill sälja tobak. Det är inte heller längre tillåtet att röka i 
anslutning till entréer som allmänheten har tillträde till eller i lekparker, idrottsplatser och i 
anslutning till kollektivtrafik. Reglerna har som syfte att minska rökningen och den ofrivilliga 
exponeringen av tobaksrök.  Samhällsbyggnadsförvaltningens tobakstillsyn kommer under 2020 
bland annat att inriktas på lagstiftningsförändringarna. 

Anvisning 

I tabellen visas de resultatmål från kommunplan 2019-2022 som nämnden arbetar mot under 
2019. 

Om nämnden vill föreslå justeringar när det gäller vilka resultatmål som nämnden ska arbeta mot 
anges detta under rubriken Översyn fördelning av resultatmål. Ändringar kan inte göras direkt i 
tabellen. 

Nämndens resultatmål 2019 

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, SOCN 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Hållbar miljö 

Förutsättningar 
Rent vatten 
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Vattenfrågorna fortsätter att ligga i fokus för arbetet. Katrineholms kommun driver ett av ca 20 
delprojekt inom LIFE IP Rich Waters som samordnas av Länsstyrelsenen i Västmanland. Projektet går 
ut på att undersöka förutsättningarna för att kunna återföra bottensediment med hög fosforhalt till 
jordbruksmark och därigenom minska övergödning och reducera behovet av importerad fosfor. 
Projektet genomförs i Öljaren som har en hög internbelastning av fosfor. Projektet har 2020 gått in i 
genomförandefas med lågflödesmuddring och näringsåterföring. Projektet beräknas röna stort 
intresse framförallt nationellt men även från andra håll runt Östersjön med bland annat 
studiebesök och erfarenhetsutbyte. 

Avloppsinventeringsarbetet fortskrider och kommer detta år inriktas på resterande avlopp i Floda. 
Fokus i inventeringsarbetet är utsläppen från avlopp med ansluten wc. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också att medverka i Miljösamverkan Sveriges projekt om 
flödesmätning och provtagning vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk under våren 2020. Syftet 
med projektet är att höja kvalitet och kunskapsnivå och därigenom uppnå en effektivare tillsyn. 

Det under 2019 påbörjade hästprojektet kommer under 2020 fortsätta i nästa kommundel under 
förutsättning att resurs för lokaliseringsinventering kan erhållas eftersom det saknas register över 
hästhållare. Hästprojektet syftar till att med information och tillsyn minska hästhållningens 
övergödande påverkan på sjöar och vattendrag. 

God bebyggd miljö 

Arbetet i enlighet med kommunens kemikalieplan fortsätter med informationsinsatser till såväl 
medborgare som internt inom kommunen till användare och inköpare för att minska exponeringen 
av farliga ämnen. 

Nedskräpningen i kommunen behöver minska. En handlingsplan för detta har framtagits i enlighet 
med avfallsplanen och arbetet enligt handlingsplanen kommer att påbörjas under 2020. En särskild 
utmaning ligger i att minska antalet fimpar som på vissa ställen utgör en betydande del av 
nedskräpningen. Vilka konsekvenser det nyligen införda rökförbudet vid entréer har fått vet vi inte 
ännu, men regelbundna skräpmätningar kommer att göras enligt handlingsplanen mot 
nedskräpning. 

Enligt den nya förordningen om insamling av förpackningsavfall så ska år 2021 60% av hushållen ha 
tillgång till fastighetsnära förpackningsinsamling, under våren 2025 ska systemet vara fullt utbyggt. 
Det innebär att dagens system med återvinningsstationer successivt kommer att försvinna. Under 
2020 kommer därför samråd hållas med det eller de insamlingssystem som avser att verka i 
Katrineholm. 

 Biologisk mångfald 

Katrineholms kommun har en förhållandevis låg andel skyddad natur. För att säkerställa ett 
långsiktigt bevarande av naturvärden föreslås att under året påbörja arbetet med inrättande av två 
kommunala naturreservat, dels Gersnäs ekhagar och dels Forssjö. 

Tornstugan har under 2019 utrustats med en del nytt material och inredning samt naturutställning 
för att förbättra möjligheterna för skolundervisning på platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
bildningsförvaltningen har ambitionen att under 2020 utreda förutsättningarna för att starta en 
naturskola.Naturskolan ska kunna ge ökade möjligheter, för barn från förskola till gymnasielever, att 
upptäcka, uppleva och lära ute i naturen. Öppet hus kommer att hållas vår och höst 2020 och 
lokalen finns att boka i kommunens lokalbokning. 

 Minskad klimatpåverkan 

Under 2020 kommer informationsmaterial för bygglovssökande tas fram gällande solceller och hur 
byggnader kan placeras på bästa sätt för att få optimal effekt av solceller. 
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Anvisning 
 

I tabellen visas de resultatmål från kommunplan 2019-2022 som nämnden arbetar mot under 
2019. 

Om nämnden vill föreslå justeringar när det gäller vilka resultatmål som nämnden ska arbeta mot 
anges detta under rubriken Översyn fördelning av resultatmål. Ändringar kan inte göras direkt i 
tabellen. 

 

Nämndens resultatmål 2019 

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, KVAAB 

Nedskräpningen ska minska 
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Förutsättningar 
Digitalisering och e-tjänster 

På Samhällsbyggnadsförvaltningen finns goda förutsättningar att använda digitalisering som ett 
verktyg för att effektivisera den egna verksamheten och höja kvaliteten på servicen till invånare. 

Med få undantag använder all personal på samhällsbyggnadsförvaltningen sig av olika 
verksamhetssystem för att genomföra sina arbetsuppgifter. Bedömningen är att det på 
samhällsbyggnadsförvaltnignen generellt finns en hög digital mognadsgrad och en förståelse för de 
positiva potentialerna med digitalisering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kundgrupp är bred, men består bland annat av näringsidkare/ 
verksamhetsutövare inom lantbruk, livsmedelsverksamhet, och övriga verksamheter, entreprenörer 
inom bygg-/fastighetsbranschen samt privatpersoner som planerar för och söker bygglov. Den 
övergripande bedömningen är att samhällsbyggnadsförvaltnignen möter en relativt resursstark 
kundgrupp där merparten av de som nyttjar tjänster har en vana av digitala verktyg eller förmåga 
att överblicka och förstå nya digitala arbetsverktyg. 

Under 2020 kommer samhällsbyggnadsförvaltnignen att ha en fullvärdig e-tjänst för 
bygglovsansökan i drift. Denna funktion har pekats ut dels då den efterfrågas av invånare och 
politiker, dels för att många andra kommuner tar fram liknande tjänster (det ses mer och mer som 
en förväntad service att erbjuda e-tjänsten). En förväntad effekt är att ett bra utformat system för 
ansökan ska resultera i att fler ansökningar lämnas in kompletta och med fullgod kvalitet vilket 
kortar tiden för handläggning. Under 2020 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta vidare 
med att ta fram e-tjänster för miljöärenden. 
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På samhällsbyggnadsförvaltningen finns i dagsläget ingen kompetens för att bygga egna e-tjänster. 
Det finns möjlighet att nyttja andra förvaltningars kompetens för att bygga enklare e-tjänster. 
Önskemålet från förvaltningen är en central resurs med kunskap i byggnationen av e-tjänster, som 
kan stå till alla förvaltningars förfogande. 

 
 

 
 

Anvisning 
 

I tabellen visas de resultatmål från kommunplan 2019-2022 som nämnden arbetar mot under 
2019. 

Om nämnden vill föreslå justeringar när det gäller vilka resultatmål som nämnden ska arbeta mot 
anges detta under rubriken Översyn fördelning av resultatmål. Ändringar kan inte göras direkt i 
tabellen. 

 

Nämndens resultatmål 2019 

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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Volymutveckling 
Anvisning 
 

I rapportmallen finns en tabell med nämndens/bolaget volymmått enligt övergripande plan med 
budget 2019-2021. Syftet med volymmåtten är att kortfattat visa omfattningen av 
nämndens/bolagets verksamhet. Måtten ska beskriva olika volymer i verksamheten, t.ex. antal 
elever/brukare, antal producerade måltider m.m. 

Nämnden/bolaget ska rapportera utfall för volymmåtten per 30 juni 2019, vid behov revidera 
prognosen för 2019 (helår) samt ange en prognos för 2020 (helår). Prognoserna ska utgå från 
såväl demografiska prognoser som ekonomiska ramar enligt planeringsdirektivet. Det ska vara 
möjligt att i efterhand följa upp utfallet i förhållande till prognoserna. 

Utfall och prognoser för volymmåtten rapporteras in i vyn Uppföljning/Uppföljning 
volymmått och länkas med automatik till rapportmallen. 

Nämnden/bolaget ska också kommentera utvecklingen för volymmåtten, både den redovisade 
utvecklingen och prognoserna. I kommentaren kan nämnden/bolaget exempelvis lyfta fram 
orsaker till utvecklingen (särskilt om volymerna förändras över tid). Alla volymmått behöver inte 
kommenteras. Kommentarerna skrivs i rapportmallen. 

I kommentaren har nämnden/bolaget även möjlighet att föreslå förändringar när det gäller vilka 
volymmått som ska redovisas från och med 2020. 

Bygg- och miljönämnden 

Volymmått Utfall 2018 
Utfall jan-jun 

2019 
Prognos 2019 Prognos 2020 

Antal inkomna bygglovsansökningar 302 163 280 280 

Antal strandskyddsärenden 18 7 8 10 

Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga 
åtgärder 156 65 140 160 

Antal ansökningar om förhandsbesked om 
bygglov 3 0 2 2 

Antal antagna detaljplaner 5 4 12 11 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 98 67 160 160 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 119 43 100 100 

Tillsynsuppdrag livsmedel 289 111 289 289 

Inkomna avloppsansökningar 142 89 200 200 

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt 2167 1375 2200 2200 

Kommentar till volymmått 
Antalet inkomna bygglovsansökningar och anmälningar om ej bygglovpliktiga åtgärder har under se 
senaste åren hållit sig på en ganska jämn nivå med enskilda toppar vissa år. Under 2020 kommer 
förmodligen regelverket kring "Attefallsbyggnadernas" största tillåtna area att utökas från 25 
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kvadratmeter till 30 kvadratmeter vilket förmodligen kommer leda till att fler anmälningar 
inkommer till nämnden. 

Måttet på tillsynsuppdrag miljöskydd är avhängigt av om det är möjligt att genomföra hästprojektet i 
nästa kommundel. 
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Investerings- och 
exploateringsbehov 
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Anvisning 
 

Som underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 ska nämnderna ta fram förslag till 
investerings-/exploateringsplan. Syftet är att över tiden kunna följa och planera för investeringar 
på ett sätt som kontrolleras med utgångspunkt från kommunens ekonomiska utrymme. Samtliga 
investeringar/exploateringar som föreslås genomföras under perioden 2020-2022 ska tas med. 
Nämnderna ska utgå från den gällande flerårsplanen. Det behöver dock göras en prioritering av 
behoven inför 2020. Den totala investeringsvolymen behöver minskas betydligt för att sänka 
kommunens kostnader för avskrivningar. 

Nämndernas förslag till investeringsplan ska följa rutinen för investerings-redovisning. För att en 
anskaffning ska klassificeras som investering krävs att följande tre kriterier är uppfyllda: 

• Är avsedd för stadigvarande bruk 
• Har en nyttjandeperiod överstigande 5 år 
• Värdet på anläggningstillgången är minst ½ prisbasbelopp. Om tillgången har ett lägre 

värde än ½ prisbasbelopp, kan anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt 
samband, ses som anskaffningsvärdet. 

Nytt för i år: I tabellen ska föreslagna investeringar/exploateringar redovisas med uppgift om 
vilket övergripande mål i kommunplanen som investeringen/exploateringen kan hänföras till. 
Som tidigare ska även kategori, benämning, investeringsbelopp och driftkostnad (med hänsyn till 
delårs-/helårseffekt) anges. I tabellen ska investeringarna redovisas grupperade efter syfte för att 
undvika alltför stor detaljeringsgrad. 

Nytt för i år: I kommentaren till investeringstabellen ska investeringsförslagen beskrivas och 
motiveras. Vad är syftet med investeringen, vilka effekter förväntas (t.ex. när det gäller 
måluppfyllelse, verksamhetsmässigt, ekonomiskt). 

Nytt för i år: Alla nya investeringar ska också redovisas på en särskild blankett som skickas till 
ekonomi- och upphandlingsavdelningen senast 31 augusti. Blanketten kommer att finnas 
tillgänglig via Communis. Här ska också redovisas om och hur investeringen påverkar 
driftskostnader (för den egna eller andra nämnder) utöver kapitaltjänstkostnader. 

Investeringar i fastigheter och lokaler planeras av lokalresursplaneraren (LRP) i samråd med 
lokalarbetsgruppen (LAG) och fastighetsbolagen KFAB och KIAB. Lokalarbetsgruppen gör en 
tjänstemannaprioritering av inkomna investeringsäskanden som lämnas som underlag till 
respektive nämnd. Medlemmar i LAG förankrar och bereder investeringarna inom sin förvaltning. 
För de förvaltning som saknar representant i LAG, sköter lokalresursplaneraren förankringen med 
berörd förvaltning. Samtliga investeringar (även kategori 2) ska passera nämnden. 
Investeringsutgifterna och därav följande driftkostnader sammanställs av LRP till 
tjänstemannaunderlag. 

I de fall där beställare och utförare av en investering är olika nämnder, ska investeringarna 
budgeteras av den beställande nämnden. IT-investeringar ska budgeteras i samråd med IT-
avdelningen. 

I de fall en investering kommer att kräva en upphandling meddelas detta i upphandlingsbilagan. 

Efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten för hela kommunen ska nämnden fastställa 
en detaljerad investeringsbudget. Den detaljerade investeringsbudgeten per objekt ska sändas till 
ekonomi- och upphandlingsavdelningen så snart nämnden fastställt den. 
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Anvisning 
 

Övergripande mål 

1. Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
2. Attraktiva boende- & livsmiljöer 
3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper 
4. Trygg vård & omsorg 
5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv 
6. Hållbar miljö 
7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Kategorier 

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden: Exempelvis ingår här 
tvingande myndighetsinvesteringar eller investeringar som av andra (säkerhets) skäl 
måste prioriteras, som exempelvis brandskydd, larm och liknande. 

2. Investeringsbehov hos annan part: Exempelvis hos KFAB för verksamhetens behov. Det 
innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens balansräkning utan istället 
genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket måste ingå i kostnadsanalysen. 

3. Rationaliseringsinvesteringar: Investeringar där investeringen kan ”hämtas hem”, en så 
kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering 
är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de ekonomiska 
konsekvenserna. Medlen fördelas efter beslut i kommunstyrelsen i varje enskilt fall. 

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar: Här avses investeringar för 
verksamhetens behov, som inventarier och utrustning i verksamheten. Behov av IT-
investeringar ingår i denna kategori och budgeteras i samråd med IT-avdelningen. 

5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur: Här ingår kommunala strategiska 
investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i vissa fall kan 
behöva kompletteras med kommunala medel i angränsningen. 

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar: Exploateringsverksamheten har till syfte att 
befrämja utveckling och tillväxt i regionen och kategorin avser investeringar i 
exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden och har främst en 
likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. 

 

Överg
r. mål 

Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 

1-7 1-6  2020 2021 2022 2020 2021 2022 

         

         

         

         

         

         

         

         

  Summa       
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Anvisning 
 

I kommentaren till investeringstabellen ska investeringsförslagen beskrivas och motiveras. Vad är 
syftet med investeringen, vilka effekter förväntas (t.ex. när det gäller måluppfyllelse, 
verksamhetsmässigt, ekonomiskt). 
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Revidering av taxor och avgifter 
Anvisning 
 

Nämnderna ska se över om det behöver göras justeringar av avgifter och taxor inom nämndens 
verksamhetsområde. 

 

Anvisning 
 

Ange vilken/vilka taxor/avgifter inom nämndens ansvarsområde som behöver justeras. 
Sammanfatta de viktigaste justeringarna. Beskriv och motivera varför avgiften/taxan behöver 
ändras. 

Bifoga förslaget till reviderad avgift/taxa som en bilaga (kan laddas upp längst ner i 
rapportmallen). Ändringarna ska vara tydligt markerade i det bifogade dokumentet. Stryk över 
texter som ska tas bort och markera ny text med understykning. 
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Särskilda beredningsuppdrag 
Underlag för handlingsplan för jämställdhet 

Anvisning 
 

Inför 2020 ska den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet revideras. 
Handlingsplanen togs fram med anledning av att Katrineholms kommun undertecknadeCEMR-
deklarationen. Revideringen ska göras med utgångspunkt från kommunplan 2019-2022 och som 
ett led i kommunens ordinarie planeringsprocess, utifrån kommunens arbete med 
jämställdhetsintegrerad styrning. 

 

Anvisning 
 

Ange vilka artiklar i CEMR-deklarationen som nämnden föreslår ska vara prioriterade i den 
kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet under perioden 2020-2023. 

Ange också vilket eller vilka övergripande mål i kommunplanen som CEMR-artikeln har koppling 
till. 

Redovisa förslag till prioriterade åtgärder under 2020 med koppling till resp. artikel. 

Övergripande mål 

1. Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
2. Attraktiva boende- & livsmiljöer 
3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper 
4. Trygg vård & omsorg 
5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv 
6. Hållbar miljö 
7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

 

Förslag prioriterade 
CEMR-artikar 2020-2023 

Koppling till 
övergr. mål (1-7) Förslag till prioriterade åtgärder 2020 

artikel 24- hållbar 
utveckling (BMN) 2,6 

Kompetensutveckla förvaltningens personal i genusmedvetenhet och 
hur jämställdhetsfrågor ingår i vårt verksamhetsuppdrag. (gäller 
samtlgia artiklar) 

artikel 28- miljö (BMN) 5,6 
Ta fram ett kunskapsunderlag för hur genusmedveten styrning kan 
beaktas i myndighetsutövning. 

artikel 25- stadsplanering 
och lokal planering 1,2 Förvaltningens egna kundenkät följs upp kvinna-man 
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Anvisning 
 

Här finns möjlighet att kommentera de föreslagna prioriteringarna, både gällande artiklar och 
åtgärder. 

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel 

Anvisning 
 

Som ett led i att stärka kommunens arbete kring effektivisering och ökad måluppfyllelse är det 
viktigt att på ett systematiskt sätt jämföra verksamheternas resultat och kostnader med andra 
kommuner och ta del och lära av mer framgångsrika kommuners erfarenheter och arbetssätt. 
Nämnderna ska därför ta fram en kortfattad plan för arbetet kring jämförelser och lärande av 
goda exempel. I planen ska nämnden: 

1. Prioritera vilket eller vilka av nämndens verksamhetsområden som arbetet ska fokusera 
på under nästkommande år 

2. Ange några kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar som har bättre 
resultat/lägre kostnader än Katrineholms kommun inom det aktuella 
verksamhetsområdet 

3. Kortfattat beskriva hur arbetet för att dra nytta av dessa kommuners erfarenheter 
kommer läggas upp 
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Bilaga: Nya upphandlingar 
Anvisning 
 

I syfte att utveckla den interna anskaffningsprocessen och för att kunna förse Telge inköp med 
underlag för planering av kommande års upphandlingar ska nämnderna/bolagen redovisa behov 
av nya upphandlingar inom sina verksamhetsområden. Även kända och förmodade inköp som 
beräknas ske genom direktupphandling eller avrop från SKL:s eller Kammarkollegiets ramavtal 
ska redovisas. 

Redovisningen behöver inte fastställas av nämnden, men rapporteras i Stratsys tillsammans med 
övrigt material. Efter att kommunfullmäktige i november har fastställt drift- och 
investeringsramarna ska nämnden/bolaget uppdatera underlaget för att spegla det aktuella 
behovet och rapportera en uppdaterad lista i Stratsys. 

 

Anvisning 
 

Redovisa behov av nya upphandlingar/direktupphandlingar enligt följande uppställning: 

1. Föremål för upphandling 
2. Vara, tjänst eller entreprenad 
3. Direktupphandling, upphandling eller avrop (från SKL:s och Kammarkollegiets ramavtal) 
4. Om behovet beräknas finansieras genom leasing 
5. När upphandlingsavtalet behöver börja gälla (för nästkommande år anges månad, för 

resten av planperioden anges kvartal) 
6. Drift eller investering (vid investering: är upphandlingsbehovet knutet till ett speciellt 

investeringsprojekt) 

 

Föremål för upphandling 

Vara, 
tjänst eller 
entreprena

d 

Direktupphandli
ng, upphandling 

eller avrop 

Leasing 
Ja/Nej 

När 
behöver 
avtalet 

börja gälla 

Drift eller 
investerin

g 

      

      

      

      

 

Anvisning 
 

Här finns möjlighet att komplettera med mer information kring behoven av nya upphandlingar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Eva Frykman

13. Yttrande över förslag till ny Anvisning för Katrineholms
kommuns webbplats

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till ny anvisning för kommunens

webbplats.

Motivering
Bygg- och miljönämnden har inget att invända mot förslaget till ny Anvisning för

Katrineholms kommuns webbplats.

Bakgrund
Katrineholms kommun har en ny webbplats i ett nytt publiceringssystem. Det gör att det

befintliga styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns webbplatser behöver

uppdateras. För den nya webbplatsen har det istället tagits fram ett nytt

styrdokument Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats. Utgångpunkten för det nya

dokumentet är det tidigare styrdokumentet, där det nya dokumentet är mer

sammanfattat/komprimerat än det tidigare. Det som främst skiljer styrdokumenten åt är

att det nya är mer kortfattat och övergripande kring lagar, förhållningssätt och

organisation. Det äldre styrdokumentet innehöll detaljer och riktlinjer som numera finns

samlat i en manual för webbplatsen.

Ärendebeskrivning och beredning
Ärendet har remitterats till bildningsnämnden, bygg-och miljönämnden, socialnämnden,

vård-och omsorgsnämnden, service-och tekniknämnden, viadidaktnämnden och

kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats

Beslutsmottagare
Kommunledningsförvaltningen



katrineholm.se

Kommunledningsförvaltningen

Anvisning för

Katrineholms kommuns

webbplats

Övergripande anvisningsdokument

Giltighetstid 20xx-xx-xx–20xx-xx-xx
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Beslutshistorik

Antagen av kommunstyrelsen 20xx-xx-xx

Ägare1

Kommunstyrelsen

Förvaltarskap2

Digitaliserings- och kommunikationschefen

Uppföljning

Hur: Uppdatera information så att den är aktuell och stämmer med organisation,

lagar och webbplatsen i övrigt.

Inhämta erfarenheter och synpunkter från förvaltningsredaktörerna

När: En till två månader innan giltighetstiden upphör. Uppdatering av mindre

ändringar sker varje år. Större ändringar tas av KS vart tredje år.
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Katrineholms kommuns

webbplats
Det här är ett styrdokument för Katrineholms kommuns webbplats. Här

finns syfte, mål och målgrupper för webbplatsen, samt en övergripande

organisation- och ansvarsfördelning.

Syfte

Syftet med Katrineholms kommuns webbplats är att erbjuda en hög digital service som möter

kommuninvånarnas och företagarnas behov samt att marknadsföra en attraktiv kommun för

nya invånare och företag utifrån kommunens vision 2025 - Läge för liv och lust. Katrineholm

ska vara en attraktiv kommun med hög digital och tillgänglig service dygnet runt.

Webbplatsen ska ha:

 målgruppens fokus

 saklig information med hög nytta

 uppskattade och användarvänliga tjänster

 snabbhet och utseende som stämmer med kommunens vision

Målgrupper

Primära målgrupper:

 Kommunens invånare i stort, primärt

- Vårdnadshavare

- Barn och unga

 Potentiella inflyttare

 Företagare

 Potentiella företagare

 Arbetssökare

 Press och media

Sekundära målgrupper:

 Vuxenstuderande (finns på egen webbplats)

 Besökare/turister (finns på egen webbplats)
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Webbplatsens uppbyggnad

Organisationen för Katrineholms kommuns webbplats innefattar Katrineholm.se, samt de

underliggande webbplatserna Katrineholmsgymnasieskolor.se, och Viadidakt.se.

Tillgänglighetskrav

Webbplatsen är byggd utifrån den internationella standarden för tillgänglighet, Web Content

Accessibility Guidelines (WCAG ) 2.1 nivå AA. Det innebär att innehållet och tjänster är

tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av

funktionsnedsättningar.

Webbplatsen är byggd för att passa användaren, oavsett vilken enhet som används.

Utgångspunkten är att användandet sker via mobilen först.

Kvalitetssäkrade texter och innehåll

Texter ska skrivas utifrån kommunens skrivregler samt skrivna i klarspråk. Kvalitet och tydligt

innehåll gäller även för bilder och videor.

GDPR (The General Data Protection Regulation)

Varje förvaltning har eget informationsansvar och där ingår även GDPR. Ytterst är det

respektive nämnd som är ansvarig om inget annat anges, till exempel så kan varje nämnd utse

ett ombud för GDPR.

Organisation och ansvarsfördelning

Systemägare

Systemägaren har det övergripande ansvaret för webbsystemen. Systemägare för Katrineholms

kommuns webbplatser är kommundirektören.

Informationsansvarig på respektive förvaltning

Respektive förvaltnings-/verksamhetschef, eller av denne delegerad person, har det

övergripande ansvaret för information om förvaltningens verksamhet.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum

2019-08-12

Vår beteckning

ALLM.2019.53Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

14. Remiss av lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på föreslagen revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna

Motivering
Ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna påverkar inte nämndens ansvarsområde
eller tillsynsarbete

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala
ordningsföreskrifter och reviderat två paragrafer som omfattar förbud mot passiv
pengainsamling samt att kartbilagan har ändrats.

Beslutsunderlag 
Samlingshandling för remiss av lokala ordningsföreskrifter

Beslutsmottagare 
Kommunledningsförvaltningen

Vår handläggare Er beteckning

Erik Bjelmrot
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-07
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck

Anvisning till remiss om lokala 
ordningsföreskrifter
Bakgrund
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03).

Revideringen innefattar följande ändringar:
1) Paragraf 12 § har utökat förbud mot passiv pengainsamling (kartbilaga 5)
2) Paragraf 13 § underkändes av Länsstyrelsen (2019-05-13) och har omformulerats.

Borttagen text är överstrycken och ny formulering i röd färg. Det geografiska
området för kartbilaga 2 har utökats och innefattar även lekplats Götaplan, med
anledning av parkens närhet till skola och förskola.

Remissinstanser
Remissen har skickats till:
• Polismyndigheten Region Öst
• Bygg- och miljönämnden
• Service- och tekniknämnden

Inskickande av underlag
Remissvar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast fredagen den 30 
augusti 2019. 

Remissvar från Polismyndigheten Region Öst och Bygg- och miljönämnden skickas 
till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se.
Remissvar från Service- och tekniknämnden skickas på sedvanligt vis genom Lex.

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta kommunledningsförvaltningen vid eventuella 
frågor eller funderingar. Namn, e-post och telefonnummer framgår nedan. 

Axel Stenbeck Marie Sandström Koski
Utredare T.f. Nämndadministrativ chef
axel.stenbeck@katrineholm.se marie.SandstromKoski@katrineholm.se
0150-570 80 0150-570 19
(semester t.o.m. 19/8)
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kommun
Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 2.03)
Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1995-10-30, § 257

Godkända av länsstyrelsen 

1995-11-09

2015-06-15

2019-05-13, ej § 13

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2015-04-20, § 131

2019-04-15, § 59

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01
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Lokala 
ordningsföreskrifter 
för Katrineholms kommun
Katrineholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen 
i Katrineholms kommun skall upprätthållas.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 §, 
första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också av kommunfullmäktige fastställda 
lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Katrineholms kommun (kommunal författningssamling nr 
2.4).

§ 3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 §, andra 
stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

a) Badplatsen vid Djulösjön med del av intill badplatsen beläget fritidsområde (bilaga 1)

b) Kommunens övriga allmänna badplatser vid Duveholmssjön, Malmen (Strängstorp), Storsjön 
(Strångsjö), Aspen (Äs), Forssjö, Veckeln (Sköldinge), Fagerön (Björkvik)

c) Område i anslutning till Tornstugan vid sjön Näsnaren (bilaga 3)

d) skolgårdar och förskolegårdar.

§ 4
Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 10 första stycket §§ 11 och 12 första 
stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

§ 5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 
dålig lukt.
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

§ 6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten 
utsätts för minsta möjliga olägenhet.

För närmare information, se Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark.

Störande buller

§ 7
Arbete som orsakar buller eller annat oljud och som utgör en påtaglig störning för allmän ordning, 
säkerhet eller trafik på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd.

Containrar

§ 8
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och 
telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd 
än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter, eller över en körbana på lägre höjd 
än 4,50 meter. Trafikanordningar får inte skymmas.

Affischering

§ 10
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande anslag 
får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra liknande anordningar som 
är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

För affischtavlor särskilt avsedda för föreningslivet i Katrineholms kommun gäller dessutom 
anvisningar för användningen fastställda av service- och tekniknämnden.

Anvisningarna skall finnas anslagna på respektive tavla.
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Högtalarutsändning

§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser 
får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.

Insamling av pengar

§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, 
om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga 4 och 5.

Förtäring av alkohol

§ 13
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent Spritdrycker, vin och starköl, 
enligt definitionerna i alkohollagen, får ej förtäras inom särskild zon i centrala Katrineholm (bilaga 2) 
eller på kommunens offentliga platser angivna i § 3 ovan annat än i samband med tillåten 
utskänkning därav.

Ambulerande försäljning

§ 14
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § 
ordningslagen.

Ambulerande försäljning får ej ske på Stortorget i Katrineholm inom det område där särskilt 
fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandel gäller, ej heller på offentlig plats inom särskild 
zon i Katrineholms tätort enligt bilaga 2 eller inom särskilt avgränsad zon inom Djulö fritidsområde 
enligt bilaga 1.

Camping

§ 15
Camping är tillåten endast på campingplatsen vid Djulö fritidsområde. Polismyndigheten får dock ge 
tillstånd till camping inom annan offentlig plats vid särskilda evenemang. Med camping avses tältning 
och uppställning av husbil och husvagn.

Hundar

§ 16
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 17 och 18. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för hund som assisterar funktionshindrade (s k servicehund) eller för polishund 
i tjänst.
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§ 17
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen 
anordnat hundparker.

Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser (se § 3). Särskilt anvisad badplats för 
hundar finns vid Djulö (bilaga 1)

Inom Djulö Camping skall hund hållas kopplad.

§ 18
Föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp.

Motionsspår

§ 19
Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får ej ske i kommunala motionsspår. Särskilt 
preparerade och märkta skidspår får endast användas för skidåkning.

Adressnummerskyltar

§ 20
Varje fastighet som tilldelas adressnummer skall vara försedd med särskild från gatan väl synlig och 
läslig adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter

§ 22
Tillstånd från Polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.

Tillstånd från Polismyndigheten behövs dock inte under följande tider:

Från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen

Från klockan 17.00 skärtorsdagen till klockan 01.00 på påskdagen

Från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 23
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-9, § 10 första stycket, § 11, § 12 
första och tredje  §§ 13-15, §§ 18-19 döms till penningböter enligt 3 kap. 22 §, andra stycket, 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Yttranden

§ 24
1. Att avge yttranden som avses i 3 kap. 2 §, ordningslagen ankommer på

a) service- och tekniknämnden såvitt avser idrottsplatser, platser för friluftsbad, camping och
fritidsområden

b) samhällsbyggnadsförvaltningen i övriga fall

2. Att avge yttranden enligt § 4 i lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun ankommer på

a) bygg- och miljönämnden såvitt avser § 7 i dessa föreskrifter

b) service- och tekniknämnden såvitt avser § 10 första stycket, § 11 och § 12 första stycket i dessa
föreskrifter

_________________
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08 INFO.2019.3

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Malin Lundhe

15. Meddelanden
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Malin Lundhe

Meddelanden

Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

SAKEN Bygglov på fastigheten XXXXX; nu fråga om prövningstillstånd 

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

SAKEN Bygglov för mobilbasstation på fastigheten Lövåsen 3:1; nu fråga om
prövningstillstånd

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

Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

SAKEN Ansökan om tillstånd för uppförande och drift av befintlig och utökad

reservkraftsanläggning, Sothönan 21 och Sandbäcken 3:1

BESLUT Deldom: Amazon Data Services Sweden AB ges tillstånd att uppföra
och driva reservkraftsgeneratorer.

SAKEN Utdömande av vite

BESLUT XXXXX förpliktas att till staten betala vite om 10 000 kronor.

Övrigt

Detaljplan för Bäverstigen, fastigheterna Sjöholm 2:31 samt del av
Sjöholm 2:2 har vunnit laga kraft den 24 juli 2019.
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