
Observera att detta är en webbversion av kallelsen och innehåll med 
uppgifter som är skyddade enligt
GDPR är här borttagna. Det kan vara både
enskilda uppgifter men i vissa fall även hela dokument eller ärenden. För 
att ta del av den fullständiga
kallelsen; kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på tfn 0150-57700 
eller mejl
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
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Beslutsmottagare
Akten



www.katrineholm.se/solceller
www.vingaker.se/solceller

Riktlinjer för installation av 
solfångare och solceller

Från och med 1 augusti 2018 kommer du att under vissa förutsättningar 
kunna installera solceller och solfångare som placeras utanpå byggnadens 
befintliga takttäckningsmaterial utan att söka bygglov.
Ibland behöver du dock göra en anmälan till bygglovsenheten på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och få startbesked innan du får påbörja 
din installation. 

Installation av solfångare och solceller är bygglovsbefriade när: 
De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
och följa byggnadens form.
De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för
totalförsvaret.
Solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för
området.

En anmälan kan krävas
Även om solfångare eller solceller inte kräver bygglov kan de kräva anmälan. En 
bedömning måste göras i varje enskilt fall. Det kan exempelvis vara om:

Solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion, till exempel
om det behöver göras förstärkning av befintlig konstruktion för att bära upp
solcellerna.
Anläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, till exempel om
brandcellsgränser bryts vid montering av solceller.

Fristående solenergianläggningar 
Till skillnad mot solfångare och solceller på byggnader är fristående solfångare
och solceller aldrig bygglovspliktiga, förutsatt att de uppförs direkt på mark och
inte kan definieras som byggnad. Om du är osäker kontakta bygglovsavdelningen
på din kommun.



Dessa handlingar krävs vid en bygglovsansökan/anmälan
-Ansöknings/anmälningsblankett 
-Teknisk beskrivning
-Fasadritning/Foto
-Kontrollplan 
-Situationsplan

Vad kostar en ansökan eller anmälan?
Kommunen tar inte ut någon avgift vid ansökan och anmälan om installation av  solceller 
för att stödja dessa åtgärder. 

Vilka förutsättningar har ditt hus för att producera solel?
Hitta ditt hus på Solkartan: https://www.katrineholm.se/solkarta/solkarta.html

Bra att tänka på!

Taksäkerheten ska alltid vara uppfylld.

Räddningsinsatser i samband med brand ska vara säkerhetsställda.
- Genom att alltid följa Räddningstjänstens råd och anvisningar säkerhetsställer

man att räddningsinsatser vid brand är möjliga.  
- Vid installation på stora byggnader, till exempel flerbostadshus, industrier 

och sammanbyggda byggnader är det lämpligt att rådgöra med Västra 
Sörmlands Räddningstjänst innan solenergianläggningen installeras.  

Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att montera en solfångare eller
solceller på en byggnad måste de uppfylla de krav i plan- och bygglagen, PBL,
plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets
konstruktionsregler, EKS som gäller för åtgärden. Utformnings- och
egenskapskraven får dock anpassas och avsteg får göras i den utsträckning som är
skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Elektriska installationer av
solenergianläggningar ska uppfylla Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter.

För mer info:
Brand i solcellsanläggningar
Räddningstjänsten Östra Götaland, Råd och anvisningar Solpaneler (elektriska)
Hur söker jag bidrag? 
Statligt stöd:
Energimyndigheten, investeringsstöd
Småhusägare har möjlighet att söka ROT-avdrag. Detta söks i andra hand efter solcellsbidraget eftersom det 
är betydligt lägre. 

Anna Eriksson
Bygglovshandläggare
Telefon: 0150-572 34
E-post: anna.eriksson@katrineholm.se

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0150-577 00
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
Telefon: 070-591 28 96
E-post: tony.ljungberg@vingåker.se

Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 0151-191 45
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Funktion Förebyggande
Telefon: 0150-576 50
E-post: vsr@vsr.katrineholm.se
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Sammantagen bedömning 

Bygg- och miljönämnden har två huvudsakliga inriktningar inom myndighetsutövningen; Plan- 
och bygglagstiftningen samt miljö- och hälsoskyddslagstiftningarna. Bägge syftar till långsiktigt 
hållbar utveckling. Nämnden har under delårsperioden 2018 fullgjort sitt uppdrag enligt budget 
och verksamhetsplan till nytta för kommunmedborgare och verksamhetsutövare i Katrineholms 
kommun. 

Personalsituationen på byggsidan, som under 2017 och början av 2018 var ansträngd på grund 
av stor rörlighet, har stabiliserats och ny kompentens har anställts vilket har gjort att 
handläggningstiden för bygglov har gått ner. 

1.2 Volymutveckling 

1.2.1 Bygg- och miljönämnden 

Volymmått Utfall 2017 Utfall jan-jun 2018 Prognos 2018 

Antal inkomna 
bygglovsansökningar 

272 165 300 

Antal strandskyddsärenden 28 11 15 

Antal anmälningsärenden, 
icke lovpliktiga åtgärder 

125 72 140 

Antal ansökningar om 
förhandsbesked om bygglov 

7 1 5 

Antal antagna detaljplaner 10 3 8 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 94 54 100 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 79 95 115 

Tillsynsuppdrag livsmedel 305 145 289 

Inkomna avloppsansökningar 131 70 200 

Antal miljö- och 
hälsoskyddsärenden totalt 

1633 1369 2 200 

1.2.2 Kommentar till volymutvecklingen 

Under delåret har 3 detaljplaner antagits vilket möjliggör byggnation av ca 130 nya bostäder 
samt ett nytt särskilt boende för äldre. 

Antalet inkomna bygglovsansökningar ligger i nivå med föregående år men vi kan se en ökning 
i antalet tillsynsärenden, främst när det gäller olovligt byggande samt skräpiga tomter. 

Ett omfattande arbete har under året gjort med inventering och förelägganden angående 
åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder vid affärslokaler i centrum. 

1.3 Framåtblick 

Anpassningen till GDPR har tagit och förväntas ta en hel del resurser i anspråk under resterande 
del av året och även under 2019 och framåt. 

Arbetet med inventeringen av enkelt avhjälpa hinder kommer fortsatt att ta mycket tid i anspråk 
då nästa steg är att inventera resterade delar av kommunen. 
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2 Målredovisning 

2.1 Hållbar miljö 

Väsentliga händelser 

Bygg- och miljönämnden är beredningsorgan i de miljöstrategiska frågor som hanteras av 
kommunstyrelsen. Väsentliga händelser inom det miljöstrategiska området redovisas såväl här 
som i kommunstyrelsens delårsrapport 2018. 

Rena sjöar och vattendrag  Katrineholms kommun driver ett av ca 20 delprojekt inom LIFE 
IP Rich Waters som samordnas av Länsstyrelsen i Västmanland. Projektet går ut på att 
undersöka förutsättningarna för att kunna återföra bottensediment med hög fosforhalt till 
jordbruksmark och därigenom minska övergödningseffekterna och reducera behovet av 
importerad fosfor. Projektet startade 2017 och förväntas pågå till 2023. Under 2018 kommer en 
entreprenör upphandlas och förväntas vara på plats under våren 2019. Katrineholms kommun 
har fått mycket uppmärksamhet kring projektet bland annat på Havs- och vattenforum i 
Göteborg i maj 2018 och under Almedalsveckan i Visby. 

Avloppsinventeringsprojektet har 2018 gått in i Stora Malms socken vilket berör mellan 300 och 
400 fastighetsägare. Tidigare aviserade förslag om förändringar i lagstiftningen har inte 
implementerats. Ett nytt förslag för att höja åtgärdstakten för små avlopp har av utredaren 
presenterats innan sommaren. Förslaget innebär bland annat att fastighetsägare är skyldiga att 
vart sjunde år inlämna en avloppsdeklaration till kommunen. Deklarationen ska upprättas av ett 
ackrediterat kontrollorgan som ska besikta anläggning och bedöma funktionen. Tanken är att 
systemet ska leda till fler egna initiativ från fastighetsägarna att åtgärda bristfälliga avlopp, men 
kommer också leda till förändrat arbetssätt hos kommunerna. 

I samverkan med Flen och Vingåkers kommuner samt Sörmland Vatten utreds under året 
lämpliga metoder för att återföra näring från små avlopp till jordbruksmark. Projektet genomförs 
med LOVA-bidrag och avslutas vid årsskiftet. Under året har studiebesök gjorts dels i 
Västerhaninge för att se på en ureahygieniseringsanläggning och dels i Eskilstuna för att se en 
anläggning för våtkompostering av avloppsfraktion. Kommande år kommer beslut att tas om hur 
kommunen ska gå vidare och implementering av ny modell. 

Implementeringen av kommunens dagvattenplan pågår. Under hösten 2018 genomförs bland 
annat en ansvarsutredning för att klarlägga och fastställa ansvarfördelning mellan kommunens 
förvaltningar och Sörmland Vatten. LONA-bidrag är sökt för en förstudie hur dagvatten som 
idag belastar Lasstorpsdiket och därefter Näsnaren kan ledas om till en våtmark. Olika 
lokaliseringar av våtmarken kommer att utredas. Beslut om bidrag väntas i september. 

I tillsynen ägnas särskild uppmärksamhet åt gödselhanteringen vid hästgårdar i första hand i 
vattennära lägen. Tillsynen av hästgårdar är en prioriterad åtgärd i vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram. Tillsynskampanjen pågår till år 2021. Under våren och sommaren har 
inventering för att identifiera hästgårdar i Sköldinge, Lerbo och Floda gjorts med hjälp av 
praktikant. Därefter har utskick gjorts till hästgårdarna i de aktuella områdena med information 
om vilka miljöhänsyn man som hästägare behöver ta samt vad som kommer att kontrolleras vid 
kommande tillsyn. 

I april hölls ett möte för de lantbruksföretag som omfattas av den nya 
industriutsläppsförordningen (stora gris- och fjäderfäanläggningar) och vad lagstiftningen 
kommer att innebära för dem. 
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Biologisk mångfald - Naturutställningen i Tornstugan är under uppbyggnad och väntas kunna 
invigas i slutet av 2018. Skolorna kommer att ha ökade möjligheter och tillgång till naturskola i 
och med satsningen. En insektsinventering är under genomförande i ekhagarna vid Gersnäs och 
de kommer att kunna ligga till grund för framtida skötselplaner. En söndag i augusti bjöds 
allmänheten in till en guidad vandring för att titta närmare på inventeringen. Vandringen 
lockade ett 60-tal personer, både barn och vuxna. 

God bebyggd miljö - Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning pågår och 
väntas kunna bli antagen under 2019 som en del i avfallsplanearbetet. 

Bekymren med nedskräpning vid återvinningsstationerna fortgår. Det finns också ett behov av 
att etablera flera återvinningsstationer i kommunen. Regeringen har under våren föreslagit att 
dagens system med återvinningsstationer ska ersättas med fastighetsnära insamling vid alla 
bostadsfastigheter. Kostnaden för insamlingen ska även fortsättningsvis finansieras av 
förpackningsproducenterna. Systemet föreslås införas successivt och omfatta 60% av bostäderna 
2021 och vara fullt utbyggt 2025. Det kommer att medföra att större ytor behöver avsättas för 
avfallshantering i anslutning till bostäder, frågan behöver uppmärksammas i plan- och 
byggsammanhang. Regeringen föreslår att förpackningar också ska insamlas särskilt i utemiljöer 
där många människor vistas, exempelvis gator, parker, torg och badplatser. 

I och med antagandet av Katrineholms kommuns kemikalieplan så har en inventering av 
kemikalieanvändningen i kommunens verksamheter påbörjats och även arbetet med att ta fram 
riktlinjer för inköp. Till hjälp har ett kemikalieregister köpts in som används av samtliga 
förvaltningar. 

I början av året gjordes ett utskick till samtliga bostadsrättsföreningar och andra 
fastighetsförvaltare i kommunen, totalt 113 stycken, med uppmaning att mäta radon i sina 
fastigheter. Senast 31 maj 2019 önskas redovisning av mätningar och eventuella åtgärder för att 
säkerställa att bostäderna inte har radonhalter överskridande 200Bq/m3 luft. 

Minskad klimatpåverkan - Miljöavdelningen medverkar i ett nationellt projekt gällande 
energitillsyn på små och medelstora företag. Projektet pågår fram till sommaren 2019 och syftar 
till företagen ska effektivisera sin energianvändning. Hittills har tre företag som omfattas av 
kriterierna för att kunna ingå i projektet fått energitillsyn (och rådgivning) i samband med annan 
miljötillsyn. Därutöver har energiinformation och -material överlämnats till ytterligare ett antal 
företag vid miljötillsyn. 

Energimyndigheten har beviljat bidrag för energi- och klimatrådgivningen för 2018-2020. 
Arbetet sker i samarbete med Flens och Vingåkers kommuner som även deltar i projektet 
Coacher för energi och klimat som också det fortsätter 2019. Under 2018 har ett 10-tal företag 
coachats i att sänka sin energianvändning och arbetet fortsätter. Företagsträffar har anordnats 
med olika teman, exempelvis blev träffen gällande solceller i egen el-parken mycket lyckad 
liksom träffen med inhyrd föreläsare om energieffektivisering på Vingåkers golfbana. 
Telefonsamtal till företagare i de olika kommunerna har visat sig vara mest tidseffektivt för att 
få företag att gå med i projektet. 

Livsmedelskontroll - Under årets första månader genomfördes ett kontrollprojekt i 
livsmedelsverkets regi riktat mot restauranger som säljer spritdrycker. Projektet genomfördes i 
samverkan med alkoholhandläggare. Livsmedelskontrollen syftade till att kontrollera hantering, 
märkning och spårbarhet av spritdrycker. 15 anläggningar kontrollerades, i 2 fall lades 
saluförbud och i ett fall ledde kontrollen till ett föreläggande.  

Den första mars infördes ett nytt system för snabba varningar gällande icke säkra livsmedel, 
iRASFF. Sedan dess har 11 meddelande kommit som berört en eller flera anläggningar i 
Katrineholms kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en skyldighet att snabbt säkerställa 
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att berörda livsmedel har tagits bort från marknaden. 

En riktad tillsynskampanj gjordes under den internationella matmarknaden i centrala 
Katrineholm i maj. 11 företag kontrollerades, inga avvikelser noterades. 

Under delårsperioden har 10 anmälningar om misstänkta matförgiftningar inkommit till 
samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket är ett något högre antal än förra året. Endast i ett fall har 
matförgiftning kunnat verifieras. 

2.2 Ekonomi och organisation 

Väsentliga händelser 
 

En reviderad taxa för plan- och byggverksamheten har antagits och trätt ikraft 1 augusti 2018. 

Riktlinjerna för bygglovbefriade åtgärder utanför planlagda områden har reviderats för att 
anpassas till gällande lagstiftning 
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3 Ekonomisk redovisning 

3.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl 
helårsprognos 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Utfall per 31/8 2018 
Budget per 31/8 
2018 

Avvikelse Prognos helår 2018 

Summa Kostnader -232 -347 115 -521 

    

    

    

    

    

Totalt     
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4 Särskilda uppdrag 

4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 

Uppdrag Kommentar 

 Ökad säkerhet och trygghet 
 

2018-08-29 
 

Häckar har inventerats och till viss del åtgärdats av fastighetsägarna viket får 
en positiv inverkan på tryggheten och säkerheten för gående, cyklister och 
bilister. 

 Verksamhetsutveckling genom 
digitalisering och e-tjänster 

 

2018-08-29 
 

Vi har definierat följande områden som vi ska digitalisera: 
- Gällande digitalisering och utveckling av bygglovshantering så utreds det 
nu vilka olika alterntiv som skulle passa Samhällbyggnadsförvaltningen. 
Koppling till Castor utreds. 
-Utredning av kartdatabasen pågår, syftet är att få ut kartan och plankartor 
på webben. 

 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 
procent sjukfrånvaro 

 

2018-08-29 
 

Bygg- och miljönämnden har igen personal. 
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5 Bilaga: Uppföljning av indikatorer 

5.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Ytterligare 
förbättrat 
företagsklimat 
KS, BMN, 
VON, KIAB 

Företagarnas 
sammanfattan
de omdöme 
om 
kommunens 
service 

NKI 69 2018-09-06 

Resultatet avser 2017 

Svenskt 
Näringslivs 
ranking av 
kommunerna 

Rank 59 2018-01-17 

Avser 2016 

Kundnöjdhet 
avseende 
kommunens 
service och 
bemötande vid 
bygg-, trafik- 
och 
miljöärenden 

5,4 2018-09-06 

Resultatet avser januari till juni 
2018.Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6. 

5.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Ökat 
bostadsbyggan
de 
KS, BMN, 
VON, KFAB 

Antal 
färdigställda 
lägenheter i 
nybyggda 
småhus 

13 

Antal 
färdigställda 
lägenheter i 
nybyggda 
flerbostadshus 

79 

Kommunens 
försäljning av 
tomter för 
småhus och 
flerbostadshus 

13 

Handläggnings
tid för bygglov 

29 dagar 

5.3 Omsorg och trygghet 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Ökad trygghet 
och säkerhet 
för 
kommunens 
invånare 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, 
VSR 

Invånarnas 
bedömning av 
tryggheten i 
kommunen 

60% 47% 76% 
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5.4 Hållbar miljö 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Andelen sjöar 
med god 
ekologisk 
status ska öka 
KS, BMN, STN 

Andel sjöar 
med god 
ekologisk 
status 

16%   2018-08-20 
 

Utfallet avser provtagningen 2015, ingen 
provtagning har genomförts under 2016 och 
2017. Provtagning har påbörjats sommaren 
2018. 

5.5 Ekonomi och organisation 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäktern
a 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter 
och utjämning 

1,6%   2017-09-14 
 

Utfallet avser kommunen som helhet 2016. 

Nettodriftskost
naderna ska 
inte öka 
snabbare än 
skatteintäktern
a 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Nettodriftskost
naderna ska 
inte öka 
snabbare än 
skatteintäkter 
och utjämning, 
måluppfyllelse 

Nej   2017-09-14 
 

Utfallet avser kommunen som helhet 2016. 

Kommunens 
lokalresurser 
ska utvecklas 
för ökad 
funktionalitet, 
kostnadseffekti
vitet och 
kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB 

Kundnöjdhet 
avseende 
KFAB:s 
verksamhetslo
kaler 

NKI 64   2018-01-28 
 

Utfallet avser NKI enligt mätning 2016. 

Kommunens 
tillgänglighet 
per telefon och 
e-post ska 
förbättras 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Andel invånare 
som får svar 
på en enkel e-
postfråga inom 
två 
arbetsdagar 

83%   2018-01-28 
 

Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 86%. 

Andel invånare 
som får ett 
direkt svar på 
en enkel fråga 
när de tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon 

44%   2018-01-28 
 

Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 52%. 

Gott 
bemötande via 
telefon, andel 
av maxpoäng 

84%   2018-01-28 
 

Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 81 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Tydlig och 
effektiv 
kommunikation 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Andel av 
maxpoäng i 
SKL:s 
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett 
invånarperspek
tiv 

81% 2018-01-28 

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i 
undersökningen. Medelvärde alla deltagande 
kommuner 79%. 

Andel av 
maxpoäng i 
SKL:s 
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett 
företagarpersp
ektiv 

79% 2018-01-28 

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i 
undersökningen. Medelvärde alla deltagande 
kommuner 82%. 
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