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� Katrineh,olm 

Bygg- och miljönämnden 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-09 

 

Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus, inför 

kommande avstyckning för två fastigheter på 
XXXXX

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

3. Neka förhandsbesked

2. Ta en administrativ avgift på 1862 kronor enligt gällande taxa.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Reijo Eriksson (V). 

Motivering 
Enligt Katrineholms kommuns gällande översiktsplan kan enstaka bostadshus eller 

grupper upp till fem bostadshus prövas i förhandsbesked. För bebyggelsegrupper om sex 

bostäder eller fler krävs att det prövas med detaljplan. 

Genom två tillkommande fastigheter med tillhörande bostadshus kommer området att 

betraktas som en ny sammanhållen bebyggelse på mer än sex bostäder därav träder 

plankravet in. I en sammanhållen bebyggelse kan krav ställas på gemensamma 

anordningar, till exempel gator och avlopp, eller flera frågor som behöver redas ut och 

lösas i ett sammanhang. 

Enligt Plan- och bygglagen 4 kap. 1-2§ 

Ytterligare byggnation på den föreslagna platsen kan till viss del vara lämplig men att den 

förutsätter planläggning vilket resulterar i ett negativt förhandsbesked. 

Sammanfattning av ärendet 
Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked 

innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas 

på en viss plats eller inte. Ansökan gäller för förhandsbesked för två enbostadshus inför 

kommande avstyckning för två nya fastigheter. Fastigheten XXXXX är i dag bebyggd med 

ett en bostadshus samt flera komplementbyggnader ca 150-200 meter från den 

föreslagna platsen. Dessutom finns ytterligare sex bebyggda fastigheter inom 

närområdet. De två tilltänkta fastigheterna kommer att tillsammans att bli en ny 

sammanhållen bebyggelse på nio bostadshus. 

De sex närliggande fastigheterna styckades av från XXXXX, 1971 och då fanns inget krav 

om planläggning enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. 
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Föreslagna fastigheterna är placerade utanför strandskyddat område 100 meter från 
strandlinjen, inkräktar ej på odlingsbar mark och det finns en befintlig infartsväg. 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig och inga negativa yttranden har 
inkommit. 

Katrineholms kommuns planavdelning har yttrat sig och hänvisar till gällande 
bestämmelser i Översiktsplanen där plankravet träder i kraft. 

Sökande har fått tagit del av förslag till beslut och yttrat sig enligt medföljande 
beslutsunderlag. 

Upplysningar 
Det här beslutet går att överklaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om förhandsbesked 
Karta 
Yttrande från plan 
översiktskarta 
sitplan. ortofoto. 
Yttrande från sökande 

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Akten 
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PROTOKOLL 
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2022-02-09 

 

Ansökan om utdömande av löpande vite hos Mark- och 

miljödomstolen 

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 
fastighetsägaren XXXXX gällande fastigheten XXXXX. Perioden som avses är 1 november 
2021 till 1 januari 2022. 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 via platsbesök 
den 17 januari 2022. 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M}, Reijo Eriksson (V}, 
Nicklas Adamsson (MP). 

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 17 januari 2022 konstaterades att byggnaden och tillhörande uthus 
inte hade rivits. Fastighetsägaren delgavs beslutet 11 augusti 2018 och tre månader efter 
delgivning har således förflutit vid tidpunkten för platsbesöket. 

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

Enligt 1 O kap 3§ PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov. 
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Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX, 
XXXXX

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX och XXXXX, att efter den 2023-06-30 släppa ut 

spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX 

belägen på fastigheten XXXXX.

2. Förena förbudet med vite om 25 000 kronor vardera för fastighetsägarna till 

fastigheten XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel.

Nicklas Adamsson (MP) lämnar sammanträdet med anledning av jäv. Sanna Cronheilm 

(MP) går in som beslutande ersättare. 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M). 

Motivering 
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas 

hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 

utföras. 

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består enligt tillstånd och 

tillsynsrapport av en slamavskiljare med efterföljande markbädd. Tillstånd för 

avloppsanordningen utfärdades år 1988. 

Slamavskiljaren visar tecken på korrosion. Den visar även tecken på att vara otät. 

Markbädden saknade helt luftningsrör. 

Avloppsanordningen saknar tillstånd enligt miljöbalken, och når inte upp till de krav som 

idag ställs på rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller 

återföring av näringsämnen i någon större grad. 

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

känsligt för belastning av fosfor. Avståndet till sjön Jägern är ca 300 meter. Mellan 

avloppsanordningen och sjön finns jordbruksmark. 
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Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på 

miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda. 

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av 

avloppsanordning inom utsatt tid. 

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. 

Miljöbalkens inledande portal paragraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet 

med att förbättra bristfälliga avlopp. 

Miljöbalken skall tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp 

av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av 

hushållsspillvatten och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att 

avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav 

på rening. 

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet. 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och 

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får 

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som 

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller 

förbudet mot ny ägare av egendomen. 

Sammanfattning av ärendet 
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Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd enligt miljöbalken, och når inte upp 

till de krav som idag ställs på rening av hushållsspillvatten. I samband med 

kommuniceringen av beslutet inkom ena fastighetsägaren med synpunkter, vilka bifogas 

i sin helhet. 

Av synpunkterna framgår att fastighetsägaren önskar dispens från förbudet, alternativt 

att datumet för ikraftträdande flyttas fram till 2023-06-30. På grund av de omständigheter 

som presenteras bedömer bygg- och miljönämnden att det är rimligt att flytta fram 

datumet i enlighet med fastighetsägarens synpunkter. Förbudet mot utsläpp av 

spillvatten börjar därmed gälla den 2023-06-30. 

Att fastigheten eventuellt kommer att säljas ser inte bygg- och miljönämnden som ett 

argument för att undvika ett beslut om förbud. Detta på grund av att en eventuell köpare 

på ett tydligt sätt behöver få kunskap och information om statusen på 

avloppsanordningen och vad som förväntas. Detta är något som lätt missas om ett beslut 

inte skickas till lantmäteriet. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

inkommande skrivelse.pdf 

Beslutsmottagare 
XXXXX
Lantmäteriet 

XXXXX 

Akten 
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Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX, XXXXX 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

4. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX och XXXXX att efter den 2023-02-01 släppa ut WC- 
spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX 
belägen på fastigheten XXXXX.

5. Förena förbudet med vite om 25 000 kronor vardera för ägarna till fastigheten 
XXXXX.

Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Reijo Eriksson (V). 

Motivering 
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas 
hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 
utföras. 

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består enligt tillsynsrapport av en 
slamavskiljare med efterföljande markbädd. Tillstånd till avloppsanordningen utfärdades 
1990. 

Vid tillfället för tillsyn var slamavskiljaren i behov av tömning. En del rötter har trängt in i 
skarven vid brunnens toppkon. Fördelningsbrunnen visade på en förhöjd vattennivå då 
varken in- eller utlopp syntes. Flytslam noterades. Inga luftningsrör noterades vid 
markbädden, som även är bevuxen med träd och buskar vars rötter kan ha påverkat 
markbädden negativt. 

Avloppsanordningen saknar tillstånd enligt miljöbalken, och når inte upp till de krav som 
idag ställs på rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller 
återföring av näringsämnen i någon större grad. 

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området 
känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen ligger dock ej i närheten av 
ytvatten. Närmaste vattendrag (blå markerat på kartan) är ca 250 meter bort. 
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Upplysningar 
Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsmottagare 
XXXXX 
XXXXX 
Lantmäteriet 
Akten 
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