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_    Information om status i ärendet gällande kycklingproduktion på fastigheterna 
      Granhed 3:12 och 3:33.

_   Information om behov av kommande beslut under hösten med anledning av att EU:s      
     nya kontrollförordning för livsmedel träder i kraft den 14 december 2019.
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Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2019-09-18

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



Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

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

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner



Detaljplaner med prio 1 fortsättning



Detaljplaner med prio 1 fortsättning



Detaljplaner med prio 2

Detaljplaner som är vilande



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.



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.

EB Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
EL Ellen Liljencrantz
JF Jonatan Faijerson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
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Dnr: PLAN.2015.10

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

tillhörande 

Detaljplan för Luvsjön – etapp 4,
Del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-09-05

GRANSKNINGENS UPPLÄGG
Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 28 juni till 23 augusti 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset 
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på kommunens hemsida. 

Plangranskningen har varit annonserad i Katrineholmskuriren 28 juni 2018.

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

Yttranden utan synpunkter 

1 Västra Sörmlands Räddningstjänst 2018-07-05

Yttranden med synpunkter 

2 Länsstyrelsen 2018-08-14
Granskningsförslaget har i stort sett beaktat de synpunkter avseende hantering av dagvatten, 
påverkan på MKN för vatten samt risken för översvämning som framfördes i Länsstyrelsens 
samrådsyttrande daterat 2017-12-07.

Under förutsättning att minsta tillåtna markhöjd regleras i den detaljplan som antas har Läns-
styrelsen inget ytterligare att tillägga i frågan om hur det nu utställda planförslaget tillgodoser 
statliga eller andra allmänna intressen. Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripande-
grunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte 
kommer att prövas.

Redaktionella synpunkter

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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I planbeskrivningen anges att nockhöjden för skoltomten ska regleras till 10 meter men enligt 
plankartan får högsta nockhöjd vara 8,5 meter. Inför antagandet bör planhandlingarna justeras 
så att de överensstämmer i denna del.  
Egenskapsbestämmelsen dagvattenhantering bör även anges för torrdammen i den norra 
plandelen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Plankartan korrigeras med markhöjder. Missen gällande nockhöjden på skoltomten justeras. 
Egenskapsbestämmelse som anger dagvattenhantering läggs in även för torrdammen i norra 
delområdet.

3 Sjöholm - Krämbols Samfällighetsförening 2018-08-15
Vi tycker det är anmärkningsvärt att översiktsplanen frångås så kort tid efter det att den blivit 
antagen, och när inga tunga skäl för detta redovisats undrar vi vad de bakomliggande 
orsakerna verkligen är. Kommunen ger inga tunga skäl för att frångå översiktsplanen och vi 
saknar dessutom riktiga svar på de berättigade frågor och bra alternativa lösningar som 
flertalet remissvar innehåller. Detta är ju hela vitsen med ett samråd, att man får klara besked 
i viktiga frågor samt att inkomna förslag tas emot på ett konstruktivt sätt.

Om nu skälet till förändringarna är tillvaratagande av unik miljö samt att göra den tillgänglig 
för flera, vilket är bra och något vi stödjer, borde ju alternativa bättre lösningar vara enkla att 
finna.

Konkret skulle det vara bättre att genomföra liggande etapp 1-3 (Blåvingevagen/Lillsjön) där 
den unika miljön ej blir så påverkad. Vill kommunen gå ett steg längre i linje med dagens 
miljöengagemang så gör t.ex. en ekopark/naturpark av etapp 3 (Lillsjön), vilket skulle 
förbättra tillgängligheten.

Om nu skälet istället är att få fram så många bostäder som möjligt gör då ett selektivt 
byggande runt Luvsjön och utnyttja sedan åkermarken norr om Luvsjön för detta. Trafiken 
bör också kunna ledas på annat sätt t.ex. norr om skolan så vi får en trafiksäker lösning. Bra 
lösningar för detta finns i remissvaren.

Om dock skälet till förändringen endast är en hård ekonomisk exploatering av kommunens 
mark så är det bättre att deklarera detta öppet.

Vi ser gärna att kommunen svarar ordentligt på framkomna synpunkter samt därefter gärna 
kallar till ett möte med samtliga intressenter närvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Översiktsplanen frångås därför att delar av det område som föreslagits för bebyggelse inom 
den framgick som mindre lämplig att bebygga med hänsyn till naturvärden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan motiverat varför översiktsplanen frångås i 
samrådsredogörelsen: 

”En av anledningarna att bebyggese föreslås enligt planförslaget och inte helt i 
enlighet med översiktsplanen är för att bevara blandlövskogen i riktning in mot 
Värmbol. I översiktsplanen är denna blandlövskog utpekat som ett 
utvecklingsområde för bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
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området är av vikt som en förbindelse in och ut ur Värmbol. Bedömningen har 
gjorts efter mer detaljerade undersökningar än vad som var möjligt i samband med 
framtagandet av översiktsplanen. Denna förbindelse fungerar, i likhet med det 
spridningssamband som går över åkern, som ett spridningssamband för djur och 
växter. För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och 
passage av grönska in och ut ur Värmbol”.

Det alternativa förslaget från boende nära planområdet är inte kommunens förslag och 
därför inte utrett baserat på de kriterier som kommunen är ålagd att ha som utgångspunkt för 
sina utredningar. Kommunen gör slutgiltigen avväganingar mellan de olika intressen som 
ligger till grund för planens utformning. Att yttra sig om ett planförslag medför inte 
nödvändigtvis att kommunens slutgiltiga förslag blir enligt framförda synpunkter.

Kommunen kommer inte att anordna ett möte om planförslaget. Bedömningarna som ligger 
till grund för planerad utveckling framgår av planhandlingarna och kommunen har gett
möjlighet att framföra synpunkter. 

4 Privatperson och företagare 2018-08-21
Vi anser inte att kommunen presenterat övertygande skäl för att frångå Översiktsplan 2030. 
Skälen motiverar inte att översiktsplanen bryts och kommunen bör därför hålla sig till 
liggande plan (ÖP2030).

I kommunens samrådshandlingar – Detaljplan för Luvsjön - etapp 4 (DP) anger kommunen 
följande huvudskäl för att frångå översiktsplanen (s. 3):

1.“För att skydda sammanhängande stråk av tätortsnära natur”

Vår kommentar: Kommunen skapar begreppsförvirring genom att använda två definitioner av 
grönt stråk men presenterar inte i sak något argument för varför man tar bort ett grönt stråk 
för att skydda ett annat grönt stråk. Det är lämpligt att hålla sig till ett och samma begrepp i 
kommunens alla dokument.

2. Blandlövskogen har större värde än blandbarrskogen.

Vår kommentar: Det är ett påstående som inte har tydligt stöd i Naturvårdsinventeringen, 
NVI, och skälet är därför godtyckligt.

3.“Byggrätter i östliga, sydliga och västliga lägen är dessutom möjliga att ange i större
utsträckning inom det aktuella planområdet jämfört med det föregående.”

Vår kommentar: Det här argumentet verkar ha utgått eftersom det inte finns med i 
granskningshandlingarna.

Felaktigheter i Granskningshandlingarna:

I Granskningshandlingens samrådsredogörelse står det: “För människor är dock 
blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och passage av grönska in och ut ur Värmbol” 
(sid 6). Vår kommentar: Det krävs betydande åtgärder för att över huvud taget göra denna 
framkomlig. 
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I NVI 2016 (sid 5), står det: “De nyligen genomförda skogliga insatserna som resulterat i 
kraftig slybildning och få kvarvarande äldre träd har inverkat negativt på områdets natur-
värden” (delområde 1, 4 och 5).

I Granskningshandlingens planbeskrivning står det: “Vägen har idag en skyltad hastighet på 
50km/h” (på sid 11) (samt även av Trafikverket i samrådsredogörelsen).  Vår kommentar: 
Ovanstående anger en felaktig hastighetsgräns på den aktuella delen av väg 557. Vid avfarten 
från väg 52 sitter det en 70-skylt och ingenting annat. Under alla omständigheter tycker vi att 
hastighetsgränsen bör sänkas.

Det står även i planbeskrivningen: “Direkt väster om planområdet ligger Sjöholms gamla 
skola som nu används som bostäder.” Vår kommentar: Detta är delvis felaktigt: Ett av de tre 
husen är en näringsfastighet.

Frågor och synpunkt som vi förväntar oss svar på:

1. “Enligt illustrationsplanen som funnits tillgänglig i samband med samrådstiden sparas en
remsa av skog mellan vägen och den nya bebyggelsen. Inför granskningsskedet läggs även en 
remsa av naturmark in i plankartan för att främja sparandet av ett parti av skog mellan 
planerad och befintlig bebyggelse”. Granskningshandlingens samrådsredogörelse (sid 7)

Vår kommentar: En 5 m bred naturmarksremsa kan inte kallas för en skogsremsa, bör inte 
bredden dubbleras? Vi undrar också om det innebär att befintliga träd får stå kvar och 
skyddas från markberedningsskador?

2. Detaljplanen har en svag cykelvägsplanering som inte är genomtänkt för cykelpendling.
Precis som för bilister är det viktigt att snabbt, utan för mycket nedför/uppförsbackar och 
omvägar, kunna ta sig till centrum, tågstationen etc. Den redan befintliga cykelvägen, är en 
brant backe, som i detaljplaneförslaget korsas av gångvägar och en bilväg, vilket kommer att 
vara hindrande för cykeltrafikflödet. En ny kompletterande cykelväg norr om Luvsjön är 
planerad men kringelikrokar sig genom området och det redovisas inte hur den kopplas vidare 
utanför planområdet. Det vore önskvärt med en rakare och snabbare förbindelse och mest 
logiskt och långsiktigt om den anknöt upp mot cykelnätet längs med väg 52.

I ÖP (sid 90 - 93) finns bra formulerat hur kommunen vill jobba med cykelvägar men hur har 
ni egentligen implementerat det i detaljplaneförslaget?

3. I detaljplanen står under rubriken Placering (s.7) om en önskan att husen placeras så att
“hänsyn även tas till terrängen för att undvika stora uppfyllnader”. Under rubriken 
Utformning (s.8) står: “Stora markuppfyllnader och höga stödmurar bör undvikas. På det 
mest kuperade tomterna ser kommunen gärna att villor med suterrängvåning uppförs”.

Vår kommentar: Ovanstående är en mycket svag och inte juridiskt bindande formulering. Om 
det ska vara trovärdigt så bör det vara villkorat i likhet med hur nockhöjden är. I 
Luvsjöområdets nyare villabebyggelse finns gott om exempel på tomter med stora 
uppfyllnader inte sällan i kombination med stödmurar.
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Vi föreslår ett alternativt förslag (som även framfördes under samrådet):

Vi föreslår att planen förändras så att bebyggelsen istället läggs på vallåkern norr om Luvsjön 
(redovisas på bifogad karta). I det aktuella detaljplaneförslaget ligger redan en del tomter på 
denna åker. Det är logiskt och blir sammanbindande om bebyggelsen, som i vårt alternativa 
förslag, sträcks vidare ut mot den gamla ruinen av torpet Amsterdam.

Fördelar som skulle vinnas med vårt förslag:

- Skogsmarken bevaras och tillvaratas som rekreationsområde för alla boende i de 
omkringliggande bostadsområdena.

- Bostadsområdena blir mer sammanhängande 
- Åkermark skär inte av bostadsområdena från varandra.
- Medborgarnas önskemål tas bättre tillvara (se Medborgardialog/Dialogkarta)

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planbeskrivning ändras gällande skyltad hastighet på väg 557. Planbeskrivningen förtydligas 
också gällande kommunens ambition att sänka hastigheten på vägen. Planbeskrivningen 
justeras med tillägg att näringsverksamhet bedrivs inom Sjöholms gamla skola.

Naturremsan mellan villatomterna och väg 557 har främst som syfte att få ett lämpligt 
avstånd ur trafiksäkerhetsskäl mellan bostäderna och trafiken men självklart ger det även 
möjlighet till viss vegetation. En bredare naturremsa är svårt att få till med hänsyn till 
möjligheten att få till lämpliga tomter inne i området med tanke på höjder och naturvärden. 
Området bedöms få en bra anslutning till omkringliggande cykelvägnät. Inom vägområdet 
längs väg 557 finns utrymme för cykelväg om behov i framtiden skulle uppstå. 

Kommunen har beslutat sig för att inte reglera uppfyllnader och suterränghus i detaljplanen 
utan istället beskriva ambitionen kring terränganpassning i planbeskrivningen. Anledningen 
till detta är att sådana planbestämmelser ofta kan innebära många andra problem gällande, 
tillgänglighet, dagvattenhantering med mera.

Det alternativa förslaget är inte kommunens förslag och därför inte utrett baserat på de 
kriterier som kommunen är ålagd att utreda utifrån. Kommunen gör slutgiltigen de 
avväganingar mellan olika intressen som ligger till grund för planens utformning.

Översiktsplanen frångås delvis därför att kommunen bedömer att det är mer lämpligt med 
hänsyn till identifierade naturvärden. Lövskogen har dessutom en funktion som 
spridningssamband respektive passage av grönska för växter, djur och människor in mot 
Värmbol. Kommunen har redan motiverat varför planförslaget avviker från översiktplanen. 
Se svar till yttrande nummer 3.

5 Lantmäteriet 2018-08-22
I plankartan är det svårt att identifiera var u-områdena är belägna. Detta bör förtydligas i 
planen. Under rubriken markägoförhållanden finns en översiktsbild över planområdet. Denna 
karta stämmer inte helt med området som avses i planen, eftersom vägen inte längre ingår i 
planområdet.
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När kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, ska 
avtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs 
med stöd av ett eller flera sådana avtal redovisas.

Vad gäller avtal med Sörmlands vatten är det frågan om detta avtal ska benämnas som 
exploateringsavtal, eller om det är något annan typ av avtal som avses.

Under fastighetsrättsliga frågor står det att kommunen ska bekosta fastighetsreglering, men 
kanske är det fastighetsbildning som avses. För att bilda nya fastigheter för bostadsändamål 
kommer avstyckningar att behöva genomföras. Det är av stor vikt att vara tydlig med vem 
som ska initiera och bekosta lantmäteriförrättningarna. Förtydligande behövs kring 
fastighetsbildningen och vem som ska ansöka och bekosta detta även gällande avstyckning 
och ledningsrätter.  I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

U-områdena på plankartan förtydligas. Planbeskrivningen justeras gällande avtal med 
Sörmlands vatten och gällande fastighetsbildningen.

6 Trafikverket 2018-08-23
Trafikverket angav felaktigt i sitt samrådsyttrande att hastigheten på väg 557 är 50 km/tim, 
vilket alltså inte stämmer. Det är bashastigheten som gäller på den allmänna vägen, d.v.s. 
gällande hastighet är 70 km/tim förbi planområdet. Trafikverket vill informera om att ansökan 
om sänkning av hastigheten förbi området Skola görs hos Länsstyrelsen som, efter remiss till 
Trafikverket, också beslutar i frågan. 

Vägens geometri, liksom växtlighet utmed vägen, gör att Trafikverket ser svårigheter att 
uppfylla siktkraven enligt VGU (Vägar och gators utformning) i redovisat läge för det norra 
områdets nya anslutning till väg 557. Kommunen ska säkerställa att gällande krav uppfylls, 
både vad gäller utformning av och siktsträckor vid anslutningspunkten. Det kan bli aktuellt 
med schaktning samt borttagning av träd och annan vegetation för att uppfylla dessa krav. 
Trafikverket utgår också ifrån att området Skola ska stängslas in, eller att någon annan typ av 
skyddsanordning placeras mot vägen. Detta stängsel, plank eller dylikt får inte heller innebära 
att sikten försämras vid den nya utfarten. 

Området Skola 
Trafikverket anser generellt att skolverksamhet bör lokaliseras till lugna och trygga platser, 
vilket i synnerhet gäller verksamhet för barn i de yngre åldrarna. Förskolan ska kunna erbjuda 
en skyddad utemiljö, både vad det gäller hälso- och säkerhetsaspekter. Att placera en förskola 
i direkt anslutning till en allmän genomfartsväg, där tung trafik kan förekomma, är inget 
Trafikverket förordar. Även om väg 557 är relativt lågtrafikerad finns risker kopplade till 
vägtrafiken. Detta bekräftas genom detaljplanens förslag att sänka hastigheten förbi det 
föreslagna skolområdet. I samband med utbyggnad av planerade bostadsområden kommer 
trafiken på väg 557 att öka. Kommunen bör därför säkerställa att gällande bullerriktvärden för 
skolgårdar kan uppfyllas. I sammanhanget ska trafikprognosår 2040 beaktas, liksom 
nuvarande hastighet på vägen. Trafikverket förutsätter att skolområdet kommer att inhägnas. 
Bör en sådan åtgärd läggas in i plankartan? Som nämns i stycket ovan får inte det valda 
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utförandet av inhägnaden vara siktskymmande för trafiken i anslutningen norr om 
förskoleområdet. 

Med tanke på att det ar ett nytt bostadsområde som planeras anser Trafikverket att 
utformningen av området med fördel kan ses över, så att området Skola kan lokaliseras till en 
mer skyddad plats. 

Åtgärder utmed väg 557 
Trafikverket önskar återigen lyfta nedanstående synpunkter, som verket framförde i samrådet. 
Med hänsyn till att vägen är smal är det viktigt att bussvändslingan i planområdets norra del 
inte görs för snäv. En buss ska med lätthet kunna svänga av vägen och lika enkelt komma ut 
på vägen igen, utan att behöva ta ut svängen på körbanan. 

När det på sikt blir aktuellt att anlägga nya busshållplatser utmed vägen, kommer ett 
förfarande enligt väglagen att krävas. Det är därför angeläget att kontakt tas med Trafikverket 
i god tid innan genomförandet. Trafikverket vill återigen påtala att det underlättar för den 
kommande planeringen om busshållplatslägena läggs in i planförslaget. Genom planläggning 
kan även lämpliga gång- och cykelförbindelser mellan hållplatslägen och bostadsområden 
säkerställas.

Kostnader for framtagande av erforderliga handlingar, bevakningsuppdrag samt 
genomförande av bussvändslinga, nya anslutningar och framtida busshållplatser ska tas av 
annan part än Trafikverket. Samtliga åtgärder utmed väg 557 ska utformas enligt gällande 
krav i VGU, vilket även gäller nya anslutningar till den allmänna vägen. Innan detaljplanen 
antas ska avtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen angående ovan nämnda åtgärder. 
Avtalet ska reglera fördelning av ansvar och kostnader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Korrekt tillåten hastighet på väg 557 läggs in i planbeskrivningen. Krav på stängsel har lagts 
till i plankartan. När staden växer behöver trafik- och hastigheter på vägnätet anpassas. 
Därför är en allmän justering av tillåten hastighet på väg 557 en lämplig åtgärd när Luvsjön 
etapp 4 byggs ut. Likaså bör hastigheten förbi Sjöholms gamla skola och den nya skoltomten 
sänkas. Med ovanstående åtgärder gör Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 
skoltomten är placerad på en säker plats, centralt i området.

Utfartens placering har studeras utifrån VGU inför antagande. Utrymme för bussvändslinga 
breddas något för att säkerställa tillräckligt svängutrymme för bussen. Busshållplatser 
markeras tydligare och säker gångmöjlighet säkerställs vid den busshållplats som ligger 
inom den södra delen av planområdet. Kommunen är medveten om att nödvändiga åtgärder 
för att få till planerad bebyggelse i anslutning till Trafikverkets väg bekostas av kommunen. 
Kommunen kommer inte ingå i avtal gällande kostnader för åtgärder till följd av planerad 
bebyggelse inför antagande av planförslaget.

7 Service- och tekniknämnden 2018-08-23
Föreslagen dagvattenlösning med dikessystem och dammar är en lösning som behöver 
finansieras och kvalitetssäkras. För service- och teknikförvaltningen innebär det ett utökat 
driftansvar vilket kräver mer av omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser. Detta 
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kräver i sin tur motsvarande ekonomiska resurser. Lokalt omhändertagande av dagvatten på
respektive fastighet kan innebära att Sörmland Vatten och Avfall AB inte bekostar 
projektering, byggande och drift av dagvattenledningar. Dessa ledningar kommer då istället 
att behöva underhållas med skattemedel. Även om detta inte är fallet i den nu aktuella 
detaljplanen vill service- och tekniknämnden fortsatt understryka vikten av att frågan finns 
med i de kommande diskussionerna som sker i dagvattengruppen. Avslutningsvis vill 
Service- och tekniknämnden lyfta fram den uppskattade arbetsgrupp som startats inom ramen 
för projektet. Arbetet i projektgruppen syftar till att förbereda hur arbetet efter att detaljplanen 
är färdig ska fortsätta. Service- och tekniknämnden ser gärna mer av detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planförslaget har tagits fram enligt principen att dagvatten ska omhändertas lokalt inom 
varje fastighet. Framtagen geoteknisk undersökning konstaterar att lokalt omhändertagande 
av dagvatten är möjligt i delar av planområdet. För dessa delar kommer inte Sörmland vatten 
att bilda något verksamhetsområde för dagvatten och inte bygga några dagvattenledningar.
Den geotekniska underökningen konstaterar även att lokalt omhändertagande av dagvatten 
inte är möjligt inom vissa delar av planområdet. Sörmland vatten kommer bilda 
verksamhetsområde för hantering av dagvatten inom de delar av planområdet där 
dagvattenhanteringen inte går att lösa genom lokalt omhändertagande. Planbeskrivningen 
kompletteras med information om vilka delar av planområdet som verksamhetsområde för 
dagvatten ska bildas för.

8 Sörmland Vatten och Avfall AB 2018-08-23
Komplettera texten med att Katrineholms kommun har för avsikt att bilda 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och skriver fram ärendet kring detta. 

Spillvattennätets konstruktion är i detta fall tänkt att vara ett självfallssystem. Fastigheterna 
som i detta fall placeras så att de inte går att ansluta med självfall till det kommunala vatten-
och spillvattenledningsnätet får bekosta sådana anordningar själv. Både pump och ledningar 
fram till förbindelsepunkt skall då byggas och underhållas av fastighetsägaren. 

Pumpstationen i anslutning till förskoletomten behövs ej för VA-bolagets behov och bekostas 
och underhålls av fastighetsägare, det är ej en allmännyttig pumpstation.

Det ar ett genomförandeavtal som ska skrivas mellan Katrineholm Vatten och Avfall AB och 
Katrineholms kommun.

VA-ledningar inom planområdet som behöver flyttas i och med exploateringen bekostas av 
exploatören.

U-område önskas i den östra delen i det södra planområdet för att skydda befintlig 
vattenledning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande bildande av verksamhetsområde. 
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande enskilda fastighetsägares ansvar att 



Antagandehandling
9(10)

bekosta pump och ledning fram till förbindelsepunkt. Pumpstationen och rättighet för tillfart 
på skoltomten tas bort. Text i planbeskrivningen gällande avtal skrivs om. U-område för 
skydd av vattenledning läggs in på plankartan. 

ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅDSSKEDET
Synpunkter gällande att detaljplanen frångår Översiktsplanen.

Synpunkt om att planerad bebyggelse i den södra delen av planområdet skymmer utsikten mot 
Lillsjön, för boende vid Blåvingevägen.

Synpunkt om att den södra delen av planområdet inte borde bebyggas.

ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER FRÅN GRANSKNINGSSKEDET
Planförslaget anpassas inte efter alternativt planförslag som privatpersoner lämnat in.

Synpunkter gällande att kommunen frångår Översiktsplanen.

Synpunkt gällande att naturremsan mellan väg 557 och planerad bebyggelse inte görs bredare och 
enskilda träd skyddas inför antagande av detaljplanen.

ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET
Efter granskningen av planförslaget framkom önskemål om att möjliggöra för en gång- och 
cykelbana längs väg 557. Inför antagandet möjliggör planförslaget att en gång- och cykelbana 
ordnas längs väg 557. Syftet med gång- och cykelbanan är att ytterligare främja att barn ska 
kunna hämtas och lämnas till fots eller med cykel till den planerade förskolan.

Kommunen har låtit projektringsexpertis utvärdera planförslagetinför beslut om antagande för att 
hitta genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar för ordnande av gator, vatten, avlopp och 
spillvatten. Bestämmelser om lägsta tillåtna grundläggningshöjd tillkommer inför antagande. 
Lägsta tillåtna grundläggningshöjd regleras på några enskilda platser i plankartan därför att det
behövs för att säkerställa att planerat spillvattennät ska fungera genom ett självfallssystem och att 
den planerade bebyggelsen ska vara ovanför anslutningspunkterna för spillvattennätet.
Höjdregleringarna läggs även till för att dagvattenhanteringen inom planområdet ska fungera 
samt för att förebygga översvämning av någon av fastigheterna som enligt framtagen 
skyfallsanalys riskerar att översvämmas vid ett skyfall.

Utfartsförbudet längs den södra sidan av den planerade gatan som leder ut ur planområdet i öster 
har tagits bort då det hade medfört svåritheter att ordna in- och utfart för närmast angränsande 
fastighet.

Framtagen geoteknisk undersökning visar att marken inom vissa delar av planområdet inte är 
lämpligt för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). För dessa delar av planområdet 
kommer det att bildas verksamhetsområde för dagvatten. Minsta fastighetsstorlek regleras för en 
liten del av planområdets norra del så att dagvattnet ska kunna omhändertas lokalt även fast 
marken där har sämre genomsläpplighet än omgivande fastigheter. Avsnittet om dagvatten i 
planbeskrivningen justeras.
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Planbeskrivning
Beskriven hastighet för väg 557 har ändrats.
Text gällande hantering av vatten, spillvatten och dagvatten har justerats och förtydligats.
Avsnittet om dagvattenhantering kompletteras med infromation om verksamhetsområde 
för dagvattenhantering  för delar av planområdet.
Text gällande pumpstation vid skoltomten tas bort.
Text om gång- och cykelbana längs väg 557 läggs till
Text om bestämmelser för lägsta golvhöjd läggs till

Plankarta
Yta för bussgata har gjorts bredare.
Nockhöjd för byggnad på skoltomt justeras för att stämma med planbeskrivning.
Yta för dagvattenhanteringen inom norra området redovisas.
Stängselkrav läggs in längs skoltomten gräns mot väg 557.
Användingen GÅNG läggs till närmast väg 557 i den södra delen av planområdet.
Lägsta golvnivå regleras för delar av planområdet
Minsta fastighetsarea regleras för en liten del av den norra delen av planområdet
Utfartsförbudet längs den planerade gatan som leder ut ur planområdet i öster har tagits 
bort.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 5 september 2019

Jonatan Faijersson Erik Bjelmrot
Planarkitekt Avdelningschef
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ANTAGANDEHANDLING
Upprättad 2019-09-05.

HANDLINGAR

Planhandlingar
Plankarta i skala 1:2000 (A1) med planbestämmelser 
Planbeskrivning (detta dokument)
Illustrationsplan
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning

Underlag till detaljplanen
Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa Naturvård, 2017-06-01.
Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02.
Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön, Ramböll Sverige AB, 2018-05-24
Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018
Arkeologisk förundersökning, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 30 nya villatomter vid Luvsjön samt att skapa förutsättningar för 
radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för 
fyra eller fem avdelningar. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomter i Katrineholm finns det ett 
behov av att tillgängliggöra mer mark för bostadsetablering.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget cirka 4 km från Katrineholms centrum, väster om Värmbol och strax söder om 
riksväg 52. Området omfattar cirka 18 hektar och är idag obebyggt. Planområdets lokalisering i naturmark 
innebär att boende får närhet till grönområden av god kvalitet i anslutning till sin bostad samt möjlighet till 
rekreation, friluftsaktiviteter och naturupplevelser.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun.

Figur 1.Översiktsbild som visar planområdets läge i staden
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och bygglagen 
2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 2 januari 2015.

Kommunala beslut
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 september 2015 att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Luvsjön – etapp 4, del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms 
kommun, i syfte att möjliggöra byggnation av enbostadshus.

Översiktsplan
Utveckling enligt planförslaget i den norra delen av planområdet går emot intentionerna för utveckling 
enligt "Översiktsplan 2030 - del staden". Detta eftersom cirka 50 bostäder och förskola planeras på mark 
som enligt översiktsplanen är utpekat som "grönyta där enstaka bebyggelse kan förekomma". Bebyggelse 
av flerfamiljshus i den södra delen av planområdet föreslås dock i enlighet med översiktsplanen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett avsteg från intentionerna i översiktsplanen är nödvändigt i 
detta sammanhang.

I ett tidigare skede av arbetet med detaljplanen undersöktes möjligheterna att bebygga mark som pekats 
ut för bostadsbyggande i översiktsplanen. Delar av planområdet ändrades emellertid till att bli på mark 
som Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer som mer lämpligt för bostadsbebyggelse. En av 
anledningarna att bebyggelse föreslås enligt planförslaget och inte helt i enlighet med översiktsplanen är 
för att bevara blandlövskogen i riktning in mot Värmbol. I översiktsplanen är denna blandlövskog utpekat 
som ett utvecklingsområde för bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är av vikt 
som en förbindelse in och ut ur Värmbol. Bedömningen har gjorts efter mer detaljerade undersökningar än 
vad som var möjligt i samband med framtagandet av översiktsplanen. Denna förbindelse fungerar som ett 
spridningssamband för djur och växter. För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig 
skog och passage av grönska in och ut ur Värmbol. Naturvärdesinventeringar som tagits fram visar att 
både det tidigare och det nu valda planområdet till stor del utgörs av skog som innehåller påtagliga
naturvärden. Den del av planområdet som utgått har gjort det på grund av den stora andelen ädellövträd i 
området och att fler hotade arter har påträffats inom det jämfört med det valda området. Byggrätter i 
östliga, sydliga och västliga sluttningar är dessutom möjligt att medge i större utsträckning inom det 
aktuella planområdet jämfört med det föregående.

Detaljplan
Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Riksintresse
Planområdet berör inga riksintressen.

Strandskydd
Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna och strandskydd råder inom 100 meter från 
Lillsjön och Luvsjön. Vid exploatering i sådana områden ska naturvärden samt allmänhetens friluftsliv
beaktas enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken. Lillsjön, som är en del av sjön Viren, ligger sydväst om 
planområdet och kvarteren inom detaljplanen har avgränsats för att ligga utanför strandskyddszonen på 
100 meter från Lillsjön.

Luvsjön ligger sydost om planområdet. Fem villatomter samt en gång- och cykelväg berör 
strandskyddszonen och strandskyddsbestämmelserna kommer att upphävas inom detta område.
Strandskyddet upphävs i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 5 MB. Marken behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Hänsyn är taget till djur-
och växtlivet runt sjön och ett respektavstånd hålls fritt på ca 70 meter till sjön. Marken består i dag av 
ängsmark och genomförd naturvärdesinventering visar att det är låga naturvärden på det exploaterings-
område som berörs av strandskyddsbestämmelser. Utformningen av bostadsområdet bygger vidare på 
den utbyggnad som skett runt Luvsjön tidigare vilket skapar en naturlig anslutning på Luvsjön etapp 3 vid 
Blåvingevägen. För att skapa en gräns mellan villatomterna och Luvsjön kommer en gång- och cykelväg 
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att byggas ut för att förbättra för det rörliga friluftslivet. Med denna exploatering kommer ett 
sammanhängande gång- och cykelnät runt Luvsjön vara utbyggt.

Figur 2. Strandskydd runt Luvsjön syns som streckad linje. I bilden syns villaområdena Luvsjön etapp 2 
och 3 som redan är detaljplanelagda.

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. Denna bedömning grundas på 
att stora negativa konsekvenser av planförslaget på miljön ej kunnat påträffats. 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 
1 juni 2017, framföra följande inför det fortsatta planarbetet.

Hälsa eller säkerhet – Buller
Beräkning av omgivningsbuller bör redovisas i planhandlingarna.

Strandskydd
Särskilt skäl för upphävande av strandskydd ska redovisas.

Miljökvalitetsnormer - Vatten 
Dagvatten och avlopp ska hanteras med försiktighet.

Klimatanpassning
Hänsyn bör tas till framtida klimatförändringar.

Naturmiljö
Det bör göras en naturvärdesinventering i den skog som ingår i planområdet.

Fornlämningar
Länsstyrelsen avser att fatta beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen för att 
klargöra förekomst av forn- och kulturlämningar inom planområdet.
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Värdefull jordbruksmark
En avvägning bör göras mellan värdet att behålla jordbruksmarken och exploatering.

FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH MILJÖBALKEN
Planförslaget strider till vissa delar mot Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att pröva bebyggelse inom planområdet, i 
strid mot gällande översiktsplan. Detta för att bevara de naturvärden som påträffats inom (delar av 
planområdet som utgått. Föreliggande detaljplan innebär att skogs- och jordbruksmark används till nya
bostäder. Med hänsyn till planområdets geografiska lokalisering är det möjligt att erbjuda boende tillgång 
till attraktiva grönområden i direkt anslutning till bostäderna. Planen innebär en omfattande 
bostadsutveckling och är ett led i Katrineholm kommuns arbete om att möjliggöra för cirka 4000 nya 
bostäder till år 2030.

En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att föreliggande 
detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Kulturmiljö
Arkeologi
I den södra delen av planområdet finns en bro som klassas som övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ Östra 
Vingåker 124. Bron ligger under nuvarande cykelväg som går från Sjöholms gamla skola och bedöms inte 
påverkas av detaljplaneförslaget. Omgivande områden norr och nordöst om planområdet omfattar en rad 
kända fornlämningar i synnerhet boplatser från stenålder och det finns risk för att oupptäckta lämningar 
ligger inom planområdet. Länsstyrelsen har fattat beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen för att klargöra förekomst av forn- och kulturlämningar inom planområdet. Arbetet med 
den arkeologiska förundersökningen har pågått parallellt med detaljplaneprocessen och inte påträffat 
några betydande fornlämningar.

Befintlig bebyggelse
Planområdet är obebyggt. Direkt väster om planområdet ligger Sjöholms gamla skola som är uppstyckad i 
två bostadsfastigheter och en näringsfastighet. Söder om planområdet pågår en utbyggnad med villor 
utmed Blåvingevägen inom det planlagda området Luvsjön – etapp 3. På en höjd söder om Luvsjön kan 
ytterligare villaområden ses från planområdet.

Ny bebyggelse
Planområdet består av två områden som är åtskilda från varandra av den redan planlagda 
villabebyggelsen vid Blåvingevägen och Väg 557. Området ska ge förutsättningar för olika typer av 
bostäder från villor till radhus eller lägenheter. Tanken med detta är att skapa ett blandat bostadsområde 
där människor med olika ekonomiska förutsättningar och i olika stadier i livet kan bo.

Genom naturmark och prickmark skapas en byggnadsfri zon på tio meter mot vägområdet för Väg 557.
Därefter är det fem meter till vägbanan. Totalt placeras därmed nya byggnader ca 15 meter från Väg 557
som säkerhetszon.

Området i norr består av ca 30 villatomter på ca 850 – 1800 m2. Tomtstorlekarna varierar lite utifrån 
topografi och områdesdisposition. I den norra delen av planområdet är minsta tillåtna fastighetsyta 
reglerad till 1800 m2 för en begränsad del av planområdet. Syftet med regleringen är att det ska finnas 
tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Framtagen geoteknisk 
utredning konstaterar att just den marken har något sämre genomsläpplighet än övrig mark. Det skapas 
för denna del av planområdet inte något verksamhetsområde för dagvatten då det går att infiltrera lokalt
genom bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek. Sammanlagd byggrätt på varje fastighet är 250 m2.
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Verksamhetsområdet för dagvatten ska utökas för delar av planområdet. Avsnittet ”Teknisk försörjning” 
anger ytterligare detaljer kring verksamhetsområdet.

Mitt i det norra området finns ett kvarter där möjlighet ges att bygga radhus, parhus eller lägenheter i två 
plan. För att skapa en flexibel byggrätt regleras exploateringsgraden till 50% per fastighet.
Illustrationsplanen visar ett exempel på utformning med 14 bostäder i kedjehus och 12 bostäder i 
flerfamiljshus.

Vid infarten till det norra området föreslås en tomt för en ny förskola på fyra eller fem avdelningar. 

Inom det södra delområdet placeras två kvarter runt en central park som används för dagvattenhantering. 
I området tillåts lägenheter eller radhus. Byggnader är tänkt att vara i två våningar och gemensamma 
parkeringar ordnas inne på tomtmarken. Detaljplanen reglerar även här exploateringsgraden till 50% per 
fastighet. Illustrationsplanen visar på en utformning med 42 bostadslägenheter.

Totalt inom planområdet ges möjlighet till cirka 90 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och 
lägenheter samt en förskola.

Figur 4. Illustration över planförslaget, Carlstedt Arkitekter AB
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Placering
Planområdet kommer att byggas ut under relativt lång tid. Vissa tomter kommer att säljas styckevis till 
privatpersoner för uppförande av villor. Andra tomter och fastigheter kommer troligtvis att säljas till 
byggbolag för uppförande av villor, radhus eller lägenheter. Utifrån denna förutsättning är detaljplanen 
relativt flexibelt utformad och inga särskilda bestämmelser finns gällande placering. Kommunen ser dock 
positivt på placering av byggnader som gynnar uppförande av solceller och hänsyn bör även tas till 
terrängen för att undvika stora uppfyllnader.

Höjd
För villaområdet regleras byggnadshöjden till 6 meter och nockhöjd till 8,5 meter. Bestämmelsen gällande 
byggnadshöjd säkerställer att fasader upplevs som trivsamma och inte dominerar omgivningen allt för 
mycket. Bestämmelsen gällande nockhöjd säkerställer att byggnader inte blir allt för höga så att 
skuggpåverkan på grannfastigheter inte blir störande. Tillsammans ger reglering av byggnadshöjd och 
nockhöjd en viss flexibilitet gällande våningsantal och takvinklar men även en förutsägbarhet gällande hur 
stort hus grannen får uppföra på sin fastighet.

För det södra området och för lägenhetskvarteret i norra området reglerar detaljplanen endast nockhöjden 
till 8,5 meter vilket ger möjlighet till lägenhetshus i två våningar. För skoltomten regleras nockhöjden till 10 
meter, vilket innebär att en skol- eller förskolebyggnad i två våningar kan uppföras.

Utformning
Stora markuppfyllnader ska minimeras och höga stödmurar bör undvikas. På de mest kuperade tomterna 
ser kommunen gärna att villor med suterrängvåning uppförs.

Mark och vegetation
Planområdet består av jordbruksmark i den södra delen och det norra området består mestadels av 
skogsmark av varierande ålder. I området finns flera höjder med berghällar. Tvärs genom området finns 
en upplyst gång- och cykelväg som sträcker sig från Sjöholms gamla skola ner mot Blåvingevägen och 
Värmbol. Området närmast Luvsjön består av ängsmark.

Enligt Miljöbalkens 3 kap 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.

Den jordbruksmark som tas i anspråk har i ”Översiktsplan 2030 - del staden” pekats ut som 
utvecklingsområde för bostäder. En ändamålsenlig utbyggnad av Katrineholm med nya bostäder får anses 
vara ett väsentligt samhällsintresse som i detta fall väger tyngre än fortsatt jordbruk.
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Figur 5. Jordbruksmarken i södra området sett från Blåvingevägen.

Figur 6. Befintlig cykelväg genom skogen.     Figur 7. Berget i öster som planläggs som natur.

Naturvärden
En naturvärdesinventering har genomförts för detaljplaneområdets södra delområde i maj 2016 och en 
har gjorts för det norra delområdet i maj 2017. Sammanfattningsvis bedöms det södra delområdet ha ett 
lågt naturvärde då det består av brukad åker. Norr om åkern finns en hassellund med ung hassel och 
många ädellövträd med ”påtagligt naturvärde”, Figur 9.
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Det norra delområdet, barrblandskogen, bedöms sammanfattningsvis ha ”påtagligt naturvärde” på grund 
av förekomsten av viktiga strukturer som luckighet, olikåldrande bestånd, block, lodytor m.m. Antalet 
naturvårdsarter är begränsat i barrblandskogen (nr 2) men tämligen stort i klibbalskogen (nr 1) som 
bedöms ha ”högt naturvärde”, se Figur 8. Åkerholmen (nr 3) i sydost utanför planområdet hyser 
lundartade förhållanden och bedöms ha höga naturvärden. Närmast landsvägen finns ett större inslag av 
täta bestånd med planterad gran (nr 5) vilket drar ner naturvärdet för denna del till ”visst naturvärde”.
Lågt naturvärde återfinns i inventeringsområdets vallåker (nr 4) som helt saknar naturvårdsarter och 
värdeelement.

Figur 8. Norra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa 
Naturvård, 2017-06-01)

Figur 9. Södra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02)

Planförslaget
Vid dispositionen av området har hänsyn tagits till de stora natur- och rekreationsvärdena som 
framkommer utifrån inventeringen. Bostäderna i norra området har placerats med ett respektavstånd till 
den befintliga våtmarken med sitt höga naturvärde. För att förstärka naturvärdena kan våtmarken 
användas för omhändertagande av dagvatten.
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De tydliga berghällarna har lämnats som naturmark och grönsläpp finns genom kvarteren för att skapa ett 
naturnära boende där de boende enkelt tar sig ut i naturen. Norr om kedjehusen placeras områdets 
gemensamma naturlek där det finns ett stort flyttblock och en liten bergknalle med höga naturvärden.

Friytor och friluftsliv
Lekplats och goda möjligheter till utevistelse finns inom planområdet och i omgivningen. Runt 
planområdet finns mycket goda förutsättningar för friluftsliv och idrottsaktiviteter. Direkt väster om 
planområdet ligger ett populärt friluftsområde med många vandringsleder och med Krämbolsstugan. I 
stadsdelen Värmbol ca 1 km öster om planområdet finns Värmbols idrottsplats med fotbollsplaner och intill 
Nyhemsskolan finns idrottshall.

Service
Närmaste F-6 skola är Nyhemsskolan som ligger i stadsdelen Nyhem ungefär 2 km från 
detaljplaneområdet. Närmaste förskola är Sörgårdens förskola som ligger cirka 2 km från 
detaljplaneområdet. Skolan för årskurserna 7 - 9 och gymnasieskola finns i centrala Katrineholm. Inom 
planområdets norra del tillåts även uppförande av förskola. Uppskattningsvis kan en förskola med fyra 
eller fem avdelningar uppföras inom området. Närmaste livsmedelsaffär finns i korsningen Värmbolsvägen 
– Vingåkersvägen cirka 2 km från planområdet.

Gator och trafik
Planområdet har justerats så att vägområdet för väg 557 inte ingår i detaljplanen. 
Planområdet trafikeras via väg 557. Vägen har i dag en skyltad hastighet på 70km/h. En översyn av 
högsta tillåtna hastigheter på väg 557 bör göras i samband med att planområdet bebyggs.

Från planerad bebyggelse är det en byggnadsfri zon på tio meter till väg 557:s vägområde. Därefter är det 
fem meter till vägbanan. Därmed tillåts nya byggnader placeras som närmast ca 15 meter från vägen.
Detta avstånd bedöms utgöra en tillräcklig säkerhetszon. Mot väg 557 läggs en fyra meter bred naturmark
och utfartsförbud för att förhindra att utfarter anordnas mot Trafikverkets väg från tomtmarken. 

Mot Krämbolsvägen läggs in en två meter bred naturmark samt utfartsförbud för att förhindra utfarter ditåt 
från tomtmarken.

Det norra området har en centralt placerad angöringsgata med en gatuområdesbredd på 14 meter för att 
inrymma en gång- och cykelbana, kantstensparkering och trädplanering.

Inom området är lokalgatornas vägområden 8 meter breda så att möjlighet finns för dagvattendike intill 
den 5,5 meter breda körbanan. I norr och i öster avslutas planområdet med mark för lokalgator för att 
planmässigt inte förhindra en fortsatt utbyggnad i området med fler bostadsetapper.

Även det södra området har en angöringsväg ut mot Väg 557. Angöringsvägens placering är bland annat 
vald för att bibehålla siktlinje från landsvägen ner mot landskapet runt Lillsjön.

Gång- och cykel
Genom planområdet går en grusad cykelväg från Sjöholms gamla skola som fortsätter mot centrala 
Katrineholm. Cykelvägen är belyst. Bostadskvarteren har utformats med anslutande cykelvägar så att alla 
boende enkelt ska kunna gå och cykla mot Värmbol och centrala Katrineholm. I närområdet finns 
sammanhängande cykelvägar. Vidare mot centrum finns ett bra cykelvägnät men vissa sträckor skulle 
kunna förbättras för att få ett sammanhängande och attraktivt cykelvägnät. Väg 557 saknar i dagsläget 
separat cykelbana. Norr om Blåvingevägen finns en grusad gångstig som knyter samman villaområdet 
med Krämbolsområdet.

Parkering/cykelparkering
Parkering för boende och besökare kommer att ske inom respektive fastighet. För fastigheter där 
flerfamiljshus uppförs gäller parkeringsnormen minst 1 parkeringsplats/lägenhet. I dag finns en liten 
grusparkering mitt emot Sjöholms gamla skola som används som besöksparkering. Planförslaget ger 
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möjlighet för denna parkering att finnas kvar inom naturmarken, i anslutning till befintlig gång- och 
cykelbana.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är vid Rådjursstigen ca 500 meter söder om planområdet längs Väg 557.
Busshållplatsen trafikeras av stadsbusslinje nr 1 med en avgång varje halvtimma. Restid in till 
Katrineholms resecentrum är 20 minuter. 

Ungefär lika långt norr om planområdet finns en busshållplats vid riksväg 52 som trafikeras av
regionbussar mot Vingåker, Katrineholm och Eskilstuna.

I detaljplanen har ett område avsatts för eventuell framtida bussvändslinga intill i anslutning till det norra 
områdets infartsväg ca 50 meter söder om Sjöholms gamla skola. Busshållplatser kan även byggas i 
anslutning till Blåvingevägen i detaljplanens södra del.

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.

Radon
En markradonundersökning för Luvsjöområdet genomfördes 1983 av statens geotekniska institut (SGI).  
Inom planområdet har prover tagits inom i stort sett hela skogsområdet som föreslås att bebyggas i 
detaljplanen. I undersökningen har såväl långtidsregistrerande instrument som direktvisande instrument 
använts. Gammastrålning har även mätts från kalt berg. Enligt undersökningen klassas området som 
lågriskmark vilket innebär att nybyggnation kan uppföras med traditionellt byggnadssätt.

Den södra åkermarken inom planområdet omfattades inte av markradonundersökningen. En 
markradonundersökning bör genomföras inför byggnation, annars ska radonsäkert byggande tillämpas.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger i anslutning till verksamhetsområdet för kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.
Katrineholms kommun har för avsikt att utöka verksamhetsområdet och är ansvarig för att skriva fram 
ärende för politiskt beslut angående detta. Närmaste anslutningspunkt finns i vändslingan på 
Blåvingevägen direkt söder om planområdet. Kapacitet finns i ledningssystemet och pumpstationer för att 
ansluta de nya bostäderna. Spillvattennätet inom planområdet är tänkt att vara ett självfallssystem. 
Plankartan reglerar lägsta golvnivå för delar av planområdet för att säkerställa att det planerade 
självfallssystemet ska fungera. Fastigheter som inte går att ansluta med självfall till det kommunala vatten-
och spillvattenledningsnätet får själva bekosta nödvändig pump. Både pump och ledningar fram till 
förbindelsepunkt ska då byggas och underhållas av fastighetsägaren.

Verksamhetsområdet för dagvatten utökas för delar av planområdet som inte har geotekniska 
förutsättningar att infiltrera dagvatten lokalt. De områden som är markerade på kartan nedan kommer ingå 
i verksamhetsområdet för dagvatten. 
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Figur 10. Verksamhetsområden för dagvatten inom planområdet.

Verksamhetsområde för dagvatten skapas för vissa delar av planområdet därför att framtagen geoteknisk 
undersökning visar att marken inte är tillräckligt genomsläpplig för att kunna infiltrera dagvatten lokalt där.
Dagvatten ska omhändertas lokalt inom de fastigheter där det är möjligt med hänsyn till markens 
geotekniska egenskaper.

Dagvatten
Påverkan på den naturliga vattenbalansen efter exploatering jämfört med före ska, enligt kommunens 
dagvattenpolicy, minimeras. Detta innebär att flöden ut från detaljplaneområdet inte ska öka, eller minska, 
efter exploatering jämfört med befintliga förhållanden.

Ramböll har upprättat en skyfallsmodell och dagvattenutredning för detaljplaneområdet. Utredningen visar 
hur områdets dagvattenhantering ska utformas och en beräknad fördröjningsvolym för respektive 
avrinningsområde har beräknats. För att inte öka flödena ut från detaljplaneområdet efter exploatering 
beräknas en fördröjning på 580 m3 behövas i det norra avrinningsområdet och 130 m3 i det södra 
avrinningsområdet.  

Ett förslag till utformning av områdets dagvattenhantering redovisas i Figur 11. De lösningar som föreslås 
har anpassats till bebyggelseutformningen enligt plankartan.

En kombination av makadamdiken och torrdammar föreslås för fördröjning och rening av dagvatten inom 
detaljplaneområdet. Dessa typer av lösningar ger dagvattnet möjlighet att infiltrera till underliggande 
jordlager, främst i områden täckta av morän och sand som erbjuder naturliga förutsättningar för detta. 
Infiltration bidrar till att upprätthålla grundvattennivåerna och efterliknar den naturliga vattenbalansen.  
Huvudprincipen bygger på ett makadamdikessystem som fångar upp, renar och avleder dagvatten från 
lokalgator, infarter och delar kvartersmarken. 

Makadamdiken, även kallade infiltrationsstråk, med en bredd på ca 1 m 
(bottenbredd minst 0,5 m) och ett djup på 0,5 - 1 m, föreslås på båda sidor om lokalgatorna. På så vis 
fångas det smutsigaste vattnet från uppfarter och lokalgator upp. Dagvattnet fördröjs och renas när det rör 
sig genom dikessystemet (SVOA). I de områden där underliggande jordart tillåter infiltration finns även 
möjlighet för vattnet att infiltrera ner till grundvattnet.  
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En torrdamm föreslås i områdets sydöstra del. Dagvatten leds från majoriteten av lokalgatorna och 
tomterna öster om gång-och cykelvägen via svackdikessystemet och kan sedan ansluta till torrdammen 
som är ca 1000 m2 stor. Ytavrinningen ansluter sedan till befintligt dikessystem och avrinner till Luvsjön.  
De orörda naturområden som kvarstår efter exploatering används med fördel som översilningsytor där det 
är möjligt utifrån topografi. Den vegetation som finns där bidrar med både fördröjning och rening då 
eventuellt dagvatten rör sig över området. Klibbalsskogen i det norra delområdets sydvästa del är ett 
exempel på denna typ av mark.   

I det norra området finns i planförslaget två vändplatser. I anslutning till dessa, samt den bussgata som i 
detaljplaneförslaget är utritad norr om förskolan, föreslås ytterligare makadamstråk/mindre 
makadammagasin dit gatuvattnet leds initialt innan det släpps på övrigt dikessystem.  
Även i det södra avrinningsområdet föreslås makadamdiken. Dessa leder dagvattnet till en torrdamm, 
area ca 1500 m2, mitt i avrinningsområdet där dagvattnet fördröjs och renas innan det släpps till 
recipienten Lillsjön.  

Figur 11. Avvattningsplan med föreslagen dagvattenhantering. Ett makadamdikessystem leder dagvatten 
till den lågpunkt som ligger närmast nedströms.

Skyfall
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För att förstå hur planområdet kan drabbas vid ett skyfall och få underlag till planering av 
skyfallshanteringsåtgärder har en skyfallsmodell för ytavrinningen i området byggts upp med 
modelleringsverktyget MIKE 21. Modellen har belastats med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25.

Resultatet från modellen visar att vissa tomter inom det nordliga området riskerar att översvämmas vid ett 
skyfall (100-årsregn med klimatfaktor 1,25). Luvsjöns vattennivå beräknas stiga med ca 50 cm, vilket 
innebär att vattenytans utbredning ökar.  

För att se vilka kvarter som påverkas av simulerat skyfall har föreslagna fastighetsgränser lagts ovanpå 
maximalt översvämningsdjup, Figur 12.

Det går att förebygga översvämning i det nordligaste området genom att höjdsätta fastigheten så att 
avrinning sker mot intilliggande väg och över på parkområdet söder om den översvämmade fastigheten.  
I den mittersta inringningen har djup upp till 0,5 m modellerats. För att undvika översvämning i detta 
område krävs att vattnet tillåts avrinna vidare förbi gc-vägen. Detta kan åstadkommas genom att 
fastigheten höjdsätts så att den tillåts avrinna mot vägen eller så krävs trummor som kan leda vattnet 
under gc-vägen.

Det sydligaste av de inringade områdena visa en lågpunkt där det idag ligger en trumma med diameter 
300 mm. Här visar resultatet maximala djup på 0,7 - 0,8 m. För att detta område ej ska översvämmas vid 
skyfall krävs ytliga avrinningsstråk, förslagsvis ett dike, söderut längs Värmbolvägen mot klibbalskogen.  
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Figur 12. Modellerat maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdets norra del. Tre potentiellt 
problematiska områden är inringade med gult. Fastighetsgränser i rött.

Höjdsättning av fastigheter och byggnader blir extra viktigt i de utsatta områdena. Förprojektering av 
lokalgator har gjorts under planprocessen för att få bra höjdförhållanden mellan gatumark och tomtmark.  
Plankartan har försetts med minsta tillåtna markhöjd för de översvämningsutsatta tomterna.

El o värme
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. Fjärrvärme är utbyggd till området och kapacitet finns för att 
ansluta de nya bostäderna till fjärrvärmenätet.

Vattenskyddsområde
Den södra delen av planområdet berörs av skyddsområde för Lillsjöns vattentäkt. Hänsyn har tagits till 
detta vid framtagandet av dagvattenlösning.
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Figur 13. Lillsjöns vattenskyddsområde.

Avfall 
Sophantering sker inom respektive fastighet.

Störningar
Buller
På väg 557 har en trafikmätning gjorts senast 2007. Den mätningen visar på 330 fordon Ådt varav ca 10%
tung trafik. Boverket har publicerat ut en skrift för att räkna ut bullerstörningar från vägtrafik ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken?”. Den uppmätta trafikmängden innebär att bullret från vägtrafiken underskrider 55 dBA 
ekvivalentnivå vid planerade bostäder. Riksväg 52 ligger ca 400 meter norr om planområdet och trafiken 
där ger inte upphov till buller som påverkar bostäderna inom planområdet.

I planförslaget har bussvändslingan flyttats längre från bostäderna vid Sjöholms gamla skola och 
naturmark sparas mellan bostäderna och bussvändslingan. Avståndet från bussvändslinga till de nya 
villatomterna har utökats. Med bussvändslingans nya placering bedöms inga bullerstörningar uppstå vid 
bostäderna.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Sociala konsekvenser
Boende i Sjöholms gamla skola kan komma att påverkas negativt med ökad trafik och bussvändslinga ca 
50 meter söder om bostäderna. En exploatering av skogen påverkar närmiljön negativt med nya hus och 
sämre möjlighet till rekreation.

Även för de boende på Blåvingevägen kan en exploatering av skogen upplevas negativt. För barnfamiljer 
kan fler barnfamiljer i området uppfattas som positivt. Även närhet till en ny förskola kan upplevas som 
positivt samtidigt som själva exploateringen av skogen känns negativ.

Detaljplanen har områden för olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Syftet med detta är att få en 
större social blandning i Luvsjön med olika ekonomiska förutsättningar, ålder och bakgrund.

Ekologiska konsekvenser
Planförslaget innebär att en stor del av skogen huggs ner och åkermark tas i anspråk för ny bebyggelse.
Planförslaget har tagit hänsyn till genomförd naturvärdesbedömning och områdena med högst 
naturvärden planläggs som naturmark.

Ekonomiska konsekvenser
Relativt stora investeringar krävs för att bygga ut infrastrukturen i området. En fördel är att fjärrvärme samt 
vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till planområdet. Detaljplanen ger möjlighet att sälja vissa 
kvarter för lägenhetsbyggnation vilket ger ett ekonomiskt tillskott. För kommunen är en även en ökande 
befolkning genom nybyggnationen positivt. Om stadsbussen förlängs in i planområdet med ändhållplats 
vid Sjöholms gamla skola behöver ytterligare en buss köpas in vilket leder till en ökad driftskostnad för 
kommunen. Planerad bebyggelse innebär att system för vatten, spillvatten och dagvatten behöver byggas 
ut. Sörmland vatten kommer få betala för utbyggnaden och underhållet av anläggningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten inom planområdet. För de delar av planområdet som verksamhetsområdet för 
dagvatten utökas till kommer Sörmland vatten behöva omhänderta dagvattnet även från privata 
fastigheter. De fastigheter som inte innefattas av det utökade verksamhetsområdet för dagvatten är 
skyldiga att omhänderta det egna dagvattnet inom den enskilda fastigheten (lokalt omhändertagande).
Planerad utveckling kostar även för kommunen då den bekostar gator med tillhörande dagvattendiken 
inom planområdet och de dammar som behövs för att fördröja dagvattnet från planområdet. Byggande av 
övrig infrastruktur inom området kommer även kosta för de som ska bygga ut och underhålla dem.

Nollalternativ
Nuvarande markanvändning fortsätter och inga nya fastigheter för bostadsbyggnation skapas.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Exploateringen av området kommer att ske under en relativt lång tid och genomförandetiden föreslås 
därför till 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

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

Samråd……………………..4:e kvartalet 2017
Granskning………………...2:a kvartalet 2018
Antagande ………………...4:e kvartalet 2019
Laga kraft ………………….4:e kvartalet 2019

Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats. Trafikverket är väghållare för Väg 557.
Exploatören svarar för genomförandet av planen.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Katrineholms kommun ansvarar för och bekostar erforderliga fastighetsbildningar. Detta innebär att 
kommunen ansvarar för att initiera och bekostar lantmäteriförrättningar.

AVTAL
Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm Vatten- och Avfall AB och Katrineholms 
kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och avlopp samt för att utöka verksamhetsområdet.

Katrineholms kommun har för avsikt att upprätta exploaterings- eller markanvisningsavtal med privata 
byggherrar för etappvis utbyggnad för delar av området.

EKONOMISKA FRÅGOR
Detaljplanen bekostas av kommunen då den är av allmänt intresse och det är angeläget att kommunens 
mark planläggs för bostadsmark för att nå kommunens höga ambitioner kring nybyggnad av bostäder.
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.

VA-ledningar inom planområdet som behöver flyttas i och med exploateringen bekostas av exploatören.

Katrineholm den 2019-09-05

Jonatan Faijersson Erik Bjelmrot
Planarkitekt Avdelningschef



GÅNG
GATA

PARK

N
AT

U
R

B1

1

B1

6

6

6

6

6

6

6

a1

8.5

8.5

8.5

8.5

N
ATU

R

B2

B2

e1

e1

e1

e1

e1

e1

e2

e2

8.5

da
gv

at
te

n

e1

NATUR

B1

S

6

6

8.5

8.5

e1

a1

B1

B1

G
ÅNG

GATA

u1

10

b1

b3
e1

b2

8.5

b4e1

e1

8.56
b5

e1

8.5

6

8.5

6

u1

GÅNG

e2

8.5

Blåvingevägen

4
6

8

10

12

13

11

9

7
53

1

11

1315

17
19

810

12

23 25

21 27

2770

2765

2463

2462

2459

2458

2457

2456

2455

2454

2420

2419

2418

2025

2024

3016

3402

3400

3397

3398

3401

33811

5125

5131

5281

5280

44.5

45.5

49.5

47.5

46.5

48.5

50.5

46.5

47.5

48.5

48.5

48
.5

49.5

48.5

45.5

40.5

35.5

45.5

50.5
55.5

45.5

45.5

40.5

5 4

7
6

5
432

8
9

1

9
8

57

4 36

3

10
11

12

10 11

2:40

EKTICKAN

EKTICKAN

BLÅVINGEN

BLÅVINGEN

JÄTTETICKAN

JÄTTETICKAN

GA:1

GA:1

GA:1

Ledningsrätt 0483-03/54.2

Ledningsrätt 0483-03/54.2

Ledningsrätt 0483-03/54.2

Ledningsrätt 0483-89/30.1

SJÖHOLM

2:2

2:1

2:2

Luvsjön

Begränsningslinje 5 m
 från gångbanans m

ittlinje

Begränsningslinje 5 m
 från gångbanans m

ittlinje

Begränsningslinje

5 m
 från gångbanans m

ittlinje

2:47

2:48

Ledningsrätt 0483-08/28.1

GA:2

GA:3 Bergfot

Blockig terräng

Xr
ef

 ri
tn

in
g:

  N
:\U

pp
dr

ag
\4

60
0 

LU
VS

JÖ
N

\8
. L

ev
er

an
se

r\8
.1

 S
ki

ss
er

\G
K 

ut
ök

at
 L

uv
sj

ön
 u

pp
da

te
rin

g 
- 2

D
.d

w
g

R
as

te
rb

ild
er

:

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av Sjöholm 2.2

Katrineholm Kommun Södermanlands Län

Antagandehandling 

PBL 2010:900 2015.01.02

Upprättad 2019-09-0 Reviderad

, 
 

Jonatan Faijersson
Planarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

0 20 40 60 80 100 120 140 160m

Skala 1:2000 @ A1
Grundkartan upprättad av Metria AB, Katrineholm genom revidering
och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 16 30. Höjdsystem RH 2000.
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av
horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2017-05-15.

Therese Karlsson
2017-05-17

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
Fastighetsgräns
Kvarterstraktgräns
Servitutsgräns

Registernummer för fastighet med traktnamn

Registernummer för fastighet med kvartersnamn
Byggnader, karterade efter huslivet
Byggnader, karterade efter takkontur

Staket

Häck
Stödmur
Slänt
Kantsten, körbanekant

Lövskog
Sankmark
Nivåkurvor
Avvägd höjd
Rutnätspunkt

45

VÄRMBOL

KvartersnamnSKÅLSVAMPEN

3

Traktnamn

Transformator, skärmtak

3092 Polygonpunkt

Ägoslagsgräns

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
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA

GATA1

GÅNG

PARK

Gata

Bussgata

Gångväg

Park

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B

B1

B2

Bostäder

Bostäder, friliggande hus

Bostäder, flerbostadhus, rad- eller parhus

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

dagvatten Marken är avsedd för dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering  per fastighet är 25 %,  250 kvadratmeter
 1 byggnadsarea,  4 kap. 11 § st 1 p.

e2

e3

0.0

0.0

Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 50 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Fastighetsstorlek
d1

Placering
Huvudbyggnad till friliggande hus ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Utförande
b1

b2

b3

b4

b5

b6

Lägsta nivå för färdigt golv är +40,8,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta nivå för färdigt golv är +44,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta nivå för färdigt golv är +44,5,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta nivå för färdigt golv är +49,3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta nivå för färdigt golv är +49,9,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta nivå för färdigt golv är +50,2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

För fastigheter med friliggande hus tillåts endast en infart med en maximal breddpå 5 meter,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b
b
b

Stängsel och utfart

Lägsta nivå för färdigt golv är ,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta nivå för färdigt golv är +49,2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta nivå för färdigt golv är +49,7,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Stängsel ska anordnas,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år,  4 kap. 21 §

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

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §
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Planarkitekt  
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Caroline Appelberg 
Tel: 010-698 15 64 
caroline.appelberg 
@naturvardsverket.se 

KONSEKVENSUTREDNING 
2019-XX-XX Ärendenr: 

NV-04065-18 

Konsekvensutredning för ändring av bilaga 2, 3 och 6 till föreskrifterna
(NFS 2016:8) om miljörapport

1. Sammanfattning
Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändring av vissa bilagor till 
föreskrifterna om miljörapport. Ändringarna berör enbart bilaga 2, 3 och 6 samt 
krävs för insamling av de uppgifter från verksamhetsutövarna som behövs för 
Sveriges rapportering till Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) under 
Industriutsläppsdirektivet1 (IED) och Avloppsdirektivet2. 

Förslaget berör ca 80 förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall (FFA), ca 470 avloppsreningsanläggningar 
och ca 130 förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) 
om stora förbränningsanläggningar (FSF), samtliga tillståndspliktiga.   

2. Beskrivning av problemet och vad Naturvårdsverket vill uppnå

2.1. Bakgrund 
IED innebär krav på medlemsstaternas rapportering till EU-kommissionen för 
EU:s uppföljning och utvärdering. 

Den grundläggande tanken bakom direktivet är att minska utsläppen från 
Europas industrianläggningar och därmed få en positiv påverkan på flera olika 
typer av hälso- och miljöstörningar. Detta påverkar bl.a. möjligheterna att uppnå 
miljömålen Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri 
miljö. Rapporteringen syftar till att ge EU-kommissionen underlag från 
medlemsstaterna dels för att övervaka efterlevnaden av direktivet, dels för att 
utvärdera hur genomförandet fungerar i sin helhet inom unionen, i syfte att vid 
behov föreslå en förändring för rådet och parlamentet. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om 
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). 
2 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse 
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Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för Sveriges rapportering till 
EU-kommissionen. Det underlag Naturvårdsverket behöver för att genomföra 
rapporteringen omfattar både uppgifter från verksamhetsutövare och 
tillsynsmyndigheter. För att Naturvårdsverket ska få tillgång de uppgifter som vi 
behöver från verksamhetsutövare för rapporteringen har det tidigare införts krav 
i föreskrifterna om miljörapport på att verksamhetsutövare ska lämna uppgifter 
om bl.a. anläggningar som förbränner avfall. Genom miljörapporten får 
Naturvårdsverket således tillgång till de uppgifter som behöver lämnas av 
verksamhetsutövarna. 

De första föreskrifterna om årlig miljörapportering för tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter gavs ut år 1990. Idag regleras rapporteringen i 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Drygt 6 000 
verksamheter inom en rad olika branscher beräknas ingå i det svenska 
miljörapporteringssystemet. Uppgifterna som lämnas i miljörapporterna är ett 
viktigt underlag för tillsynsmyndigheternas arbete, samt för internationell 
rapportering, uppföljning av nationella och regionala miljömål samt för statistik 
på miljöområdet. Miljörapporteringen sker elektroniskt via Svenska 
MiljörapporteringsPortalen (SMP). 

2.2. Behov av utökad miljörapportering 
För att minska den administrativa bördan för verksamhetsutövarna och för att 
underlätta sammanställningen av underlag till EU-rapporteringen är avsikten att 
så långt möjligt samlat få in de underlagsdata och bilagor som behövs i samband 
med den nationella miljörapporteringen. På detta sätt kan en stor del av arbetet 
genomföras i samband med den nationella miljörapporteringen och 
granskningen av miljörapporterna. 

2.3. Stora förbränningsanläggningar 
Idag rapporterar verksamhetsutövare in särskilda uppgifter avseende varje 
enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande liten 
fjärrvärmeproduktion enligt 89 § FSF. Uppgiften som rapporteras är den andel 
av anläggningens produktion av användbar värme som under året levererats i 
form av ånga eller varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät som inte är begränsat 
till en eller ett fåtal användare. Dispenser enligt 89 § FSF är tidsbegränsade och 
fick som längst gälla till och med den 1 juli 2018. Skyldigheten att lämna dessa 
uppgifter kan därför utgå från föreskriften. Förslaget berör alla stora 
förbränningsanläggningar som har haft en dispens enligt 89 § FSF. 
Även uppgiften som avser att förordningen (2013:253) om förbränning av avfall, 
FFA, är tillämplig föreslås utgå. Skälet till detta är att det framgår att bilaga 2 är 
tillämplig för förbränningsanläggningar som omfattas av FSF. Däremot ska det 
även fortsättningsvis finnas en kryssruta i SMP som verksamhetsutövaren fyller 
i om FSF är tillämplig. 
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2.4. Anläggningar som förbränner avfall 
Under IED ska rapportering till EU-kommissionen avseende  
anläggningar som förbränner avfall ske enligt art. 51.4, 55.2 och 72 IED. 

Precisering avseende kraven på rapportering från EU-kommissionen sker via 
genomförandebeslut. Genom kommissionens genomförandebeslut 
2012/795/EU3 fastställdes en skyldighet för medlemsstaterna att rapportera om 
genomförandet av direktiv 2010/75/EU avseende perioden 2013–2016. Eftersom 
den tidsperiod under vilken beslutet har verkningar har löpt ut har beslutet 
upphävts och ersatts av ett nytt beslut, 2018/1135/EU4, som avser perioden från 
och med 2017 och framöver. Det nya beslutet fattades den 10 augusti 2018.  

2.4.1. Anläggningar som berörs av de föreslagna ändringarna 
I Sverige finns förbränningsanläggningar som förbränner avfall och omfattas av 
FFA på cirka 80 platser. Samtliga anläggningar kommer att beröras av 
ändringarna i bilaga 3. 

På ca 60 av dessa 80 platser finns de berörda förbränningsanläggningarna på 
värmeverk eller kraftvärmeverk. På ca 35 av dessa 60 platser finns minst en 
produktionsenhet som klassificeras som en så kallad avfallsförbrännings-
anläggning. På övriga ca 25 platser klassificeras alla berörda produktionsenheter 
som samförbränningsanläggningar. 

På cirka 20 av de 80 platserna ligger förbränningsanläggningen inom en industri. 
Samförbränningsanläggningar som är cementugnar finns på tre platser. 
Samförbränningsanläggningar som är fastbränslepannor inom massaindustri 
finns på ca sju platser. Samförbränningsanläggningar inom andra industrigrenar 
(kemisk industri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, träindustri, 
mineralindustri och metallframställning) finns på ca tio platser. 

I många fall finns på samma plats både en stor förbränningsanläggning och en 
anläggning som förbränner avfall. 

2.4.2. De föreslagna ändringarna 
Inför tidigare ändringar av miljörapportföreskriften har det varit oklart vilka 
uppgifter som medlemsstaterna från och med rapporteringsåret 2017 ska lämna 
för att uppfylla rapporteringsskyldigheten. Det nuvarande uppgiftskravet i 
miljörapportföreskrifterna kan härledas till det tidigare genomförandebeslutet 
och är därtill baserade på förhandsinformation från EU-kommissionen. Genom 
2018 års beslut är det nu fastställt vilka uppgifter som medlemsstaterna ska 
lämna. 

3 Kommissionens genomförandebeslut 2012/795/EU av den 12 december 2012 om fastställande 
av typ, format och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid 
rapporteringen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om 
industriutsläpp (EUT L 349, 19.12.2012, s. 57). 
4 Kommissionens genomförandebeslut 2018/1135 av den 10 augusti 2018 om fastställande av 
typ, format och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid 
rapporteringen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om 
industriutsläpp (EUT L 205, 14.8.2018 s. 40) 
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Mot bakgrund av vad som anges ovan bedömer vi att bilaga 3 till föreskrifterna 
om miljörapport behöver ändras. Vi har därför tagit fram förslag till ändringar av 
bilaga 3 till föreskrifterna om miljörapport som avser vad anläggningar som 
förbränner avfall ska rapportera. De föreslagna ändringarna följer av Sveriges 
rapporteringskrav under IED. Ett antal uppgifter som inte längre krävs enligt det 
nya genomförandebeslutet tas bort. Uppgifterna som kommer att tillkomma har 
till stor del funnits med i den Excelfil som verksamhetsutövarna lämnar 
uppgifter i och tidigare varit frivilliga för verksamhetsutövarna att lämna. Andra 
uppgifter som varit obligatoriska att lämna förtydligas utifrån de krav som ställs 
i 2018 års beslut. Ändringarna beskrivs närmare nedan.  

2.4.3. Nominell kapacitet 
Enligt bilaga 1 punkten 1.3.3 a i 2018 års genomförandebeslut ska 
medlemsstaterna rapportera avfallsförbrännings- eller samförbrännings-
anläggningens sammanlagda nominella kapacitet. Med nominell kapacitet avses 
enligt art. 3.42 IED den sammanlagda förbränningskapaciteten hos de ugnar som 
avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggningen består av, enligt 
specifikation av konstruktören och bekräftelse från verksamhetsutövaren, med 
vederbörlig hänsyn tagen till värmevärdet hos avfallet, uttryckt i kvantiteten 
avfall som förbränns per timme.  

I svensk rätt har nominell kapacitet översatts med förbränningskapacitet, såväl i 
miljörapportföreskriften som i förordningen om förbränning av avfall. 
Definitionen av nominell kapacitet i direktivet motsvaras inte av någon 
definition i svensk rätt.  

Uppgiftsskyldigheten enligt beslutet omfattar således avfallsförbrännings- och 
samförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet om två ton avfall per 
timme eller mer. Eftersom den behöriga myndigheten för att uppfylla kraven i 
art. 55.3 även ska föra en förteckning över anläggningar med en nominell 
kapacitet av mindre än två ton per timme bör uppgiftsskyldigheten att ange 
nominell kapacitet omfatta samtliga anläggningar. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att med anledning av 2018 års beslut bör det av 
föreskriften tydliggöras att det är ett krav för samtliga anläggningar att uppgiften 
om nominell kapacitet lämnas i miljörapporten.  

2.4.4. Tillåten kapacitet för farligt och icke-farligt avfall 
I föreskrifterna om miljörapport efterfrågas tillståndsgiven mängd avfall som får 
förbrännas per år. Enligt punkterna 1.3.3 b-c i 2018 års genomförandesbeslut ska 
medlemsstaterna rapportera anläggningens tillåtna kapacitet för farligt respektive 
icke-farligt avfall. EU-kommissionen efterfrågar förbränningsanläggningens 
kapacitet i ton avfall per år. Vidare följer av 5 § 6 miljörapportföreskriften att 
tillståndspliktiga verksamheter ska lämna uppgifter om tillståndsgiven och 
faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. Nu föreslagen 
ändring är en precisering av detta krav.  
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Uppgiftsskyldigheten innebär således att miljörapportföreskriften bör preciseras 
så att det tydligt framgår att skyldigheten att lämna uppgifter innebär att 
verksamhetsutövaren ska lämna uppgifter om tillståndsgiven mängd farligt 
avfall respektive icke-farligt avfall.  Uppgiftsskyldigheten utökas till att avse 
samtliga enskilda förbränningsanläggningar som omfattas av FFA. 

2.4.5. Art. 46.2 i direktiv 2010/75/EU avseende begränsning av utsläpp  
Enligt punkt 1.3.3.d i 2018 års genomförandebeslut ska medlemsstaterna för 
avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar med en nominell 
kapacitet av minst två ton per timme från och med rapporteringsåret 2018 
rapportera om mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från farligt 
avfall och om anläggningen samförbränner obehandlat blandat kommunalt 
avfall. Rapporteringsskyldigheten är att hänföra till art. 46.2 i direktiv 
2010/75/EU. Artikeln innebär att, om mer än 40 procent av den alstrade värmen 
i en samförbränningsanläggning kommer från farligt avfall eller anläggningen 
samförbränner obehandlat blandat kommunalt avfall, de gränsvärden för utsläpp 
som fastställs i del 3 i bilaga VI tillämpas för anläggningen. 

Uppgiften har tidigare funnits med i den Excel-fil som verksamhetsutövaren 
rapporterar genom men då som frivillig uppgift. Uppgiftsskyldigheten enligt 
genomförandebeslutet innebär att denna uppgift framöver bör vara obligatorisk 
och omfatta enskilda förbränningsanläggningar med förbränningskapacitet två 
ton avfall per timme eller mer. 

2.4.6. Uppgifter som utgår från bilaga 3 
Följande uppgifter föreslås utgå. 

- Att förordningen om förbränning av avfall är tillämplig (Bilaga 3 andra 
stycket 2). 

Eftersom det framgår att bilaga 3 är tillämplig för förbränningsanläggningar som 
omfattas av FFA kan denna punkt utgå. Däremot ska det även fortsättningsvis 
finnas en kryssruta i SMP som verksamhetsutövaren fyller i om FFA är 
tillämplig. 

- Antal drifttimmar under året (Bilaga 3 tredje stycket 4) 
- Antal haverier och den sammanlagda tid som haverierna varat. (Bilaga 3 

tredje stycket 5) 

Tidigare fanns det i EU-kommissionens underlag inför rapporteringsverktyget 
krav på att lämna uppgifter om det sammanlagda antal timmar under året som 
den enskilda förbränningsanläggningen varit i drift samt antal haverier och den 
sammanlagda tid som haverierna varat. Eftersom det saknas ett sådant krav i 
2018 års genomförandebeslut och det inte heller framgår av IED i övrigt kan 
uppgiftskravet utgå.  

- Om det under året har skett överträdelser av de krav för utsläpp till luft 
som anges i 56–99 § förordningen om förbränning av avfall avseende 
stoft, totalt organiskt kol, väteklorid, vätefluorid, svaveldioxid, 
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kväveoxider, kolmonoxid, kvicksilver, sammanlagt utsläpp av kadmium 
och tallium, sammanlagt utsläpp av antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, 
koppar, mangan, nickel och vanadin samt sammanlagt utsläpp av 
dioxiner och furaner 

- Om det under året har skett överträdelser av de krav för utsläpp till vatten 
som anges i 100–102 §§ förordningen om förbränning av avfall avseende 
totalt suspenderat material, kvicksilver, kadmium, tallium, arsenik, bly, 
krom, koppar, nickel och zink samt sammanlagt utsläpp av dioxiner och 
furaner 

 
I föreskrifterna om miljörapport finns ett befintligt krav att ange antal 
överträdelser av kraven för utsläpp till luft och vatten som gäller enligt 
förordningen om förbränning av avfall. Uppgiftskravet får istället anses omfattas 
istället av 5 d § vari det bl.a.  framgår att miljörapporter som avser 
förbränningsanläggningar som omfattas av FFA ska innehålla en kommenterad 
sammanfattning av de uppgifter, utöver vad som anges i bilaga 3, behövs för att 
kunna bedöma efterlevnaden av FFA. 
 
För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut enligt 
105 § punkterna 2, 3 eller 4 förordningen om förbränning av avfall, eller 
omfattas av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avses i 28, 32 eller 33 
§§ samma förordning, ska anges:  
 
Antal överträdelser under året av respektive villkor som angetts i sådana 
dispensbeslut, tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor. 
 
Ovan nämnda reglering avser att säkerställa insamling av de uppgifter som 
behövs för Sveriges rapporteringsskyldighet enligt art. 51.45 IED. Enligt 
nämnda bestämmelse i IED ska det bl.a. anges resultaten av kontroller som görs 
avseende dispensvillkoren. Rapporteringen preciserades enligt tidigare 
genomförandebeslut i Modul 4, punkt 11.1. 2018 års genomförandebeslut saknar 
motsvarande krav varför vi bedömer att det är tillräckligt att 
verksamhetsutövaren anger om anläggningen omfattas av dispensbeslut, 
tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor.  
 
Uppgiften får istället anses omfattas istället av 5 d § vari det bl.a.  framgår att 
miljörapporter som avser förbränningsanläggningar som omfattas av FFA ska 
innehålla en kommenterad sammanfattning av de uppgifter, utöver vad som 
anges i bilaga 3, behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av FFA. Därutöver 
följer av 5 § punkten 7 att verksamhetsutövaren i sin miljörapport ska redogöra 
för de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor 
har uppfyllts under året. 
 

2.5. Avloppsanläggningar 
I EU:s avloppsdirektiv (91/271/EEG) ställs krav på medlemsstaternas 
                                                 
5 Art. 51.4 har följande lydelse: 4. “Medlemsstaterna ska meddela kommissionen alla driftvillkor 
som medges enligt punkterna 1, 2 och 3 samt resultaten av de kontroller som görs, som en del av 
de uppgifter som ska lämnas i enlighet med rapporteringskraven i artikel 72.” 
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avloppsreningsverk. Direktivets bestämmelser har genomförts i svensk rätt 
genom Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av 
avloppsvatten från tätbebyggelsesom ersatte tidigare föreskrifter om rening 
(SNFS 1994:7) och kontroll (SNFS 1990:14), Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2016:8) om miljörapport, lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster, 
miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251). Syftet med direktivet 
är att skydda miljön från skadlig inverkan till följd av utsläpp av avloppsvatten. 
Uppgifterna för efterlevnaden av art. 15 och 17 sammanställs och rapporteras till 
EU enligt föreskrivna mallar vartannat år. 
 
Tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll  samt 
ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning ska särskilt 
rapportera de uppgifter som anges i 5 h § och bilaga 6 till 
miljörapportföreskrifterna. 
 
Uppgifterna som nu föreslås tillkomma har tidigare samlats in genom separata 
förfrågningar. Uppgifter avseende maximal inkommande genomsnittlig 
veckobelastning (max gvb inkommande) samlades in första gången i samband 
med förra rapporteringen till EU och togs då in via separat förfrågan. Inför 
miljörapporteringen i år har uppgiften lyfts in i SMP och i Naturvårdsverkets 
vägledning för miljörapportering. Detta som en frivillig uppgift. Eftersom EU-
kommissionen kräver att uppgiften lämnas är det emellertid nödvändigt att 
uppgiften lyfts in föreskriften och framöver blir obligatorisk för 
verksamhetsutövarna. 
 
Mot bakgrund av vad som anges ovan bedömer vi att bilaga 6 till föreskrifterna 
om miljörapport behöver ändras. Vi har därför tagit fram förslag till vissa 
ändringar av bilaga 6 till föreskrifterna om miljörapport. Som ovan nämnts följer 
de föreslagna ändringarna av Sveriges rapporteringskrav under 
avloppsdirektivet. 
 
Ändringarna beskrivs närmare nedan.  

2.5.1. Maximal genomsnittlig veckobelastning  
Enligt miljörapportsföreskrifterna ska verksamhetsutövaren rapportera uppgift 
om tätbebyggelsens storlek som max gvb, d.v.s. den maximala genomsnittliga 
veckobelastningen som genereras i tätbebyggelsen. Därutöver ställer EU-
kommissionen krav på medlemsländerna att rapportera den maximala 
genomsnittliga veckobelastningen (pe) som tillförs reningsverket för det givna 
året. Den maximala inkommande genomsnittliga veckobelastningen syftar på 
den faktiska, uppmätta belastningen som kommer in till reningsverket under ett 
år. Naturvårdsverket föreslår att uppgiften framöver ska rapporteras i samband 
med miljörapporteringen istället för att samlas in genom en separat förfrågan vid 
ett annat tillfälle. 
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2.5.2. Dimensionerande kapacitet
I miljörapporten lämnar verksamhetsutövaren uppgift om tillståndsgiven 
anslutning, men i Sveriges rapportering enligt avloppsdirektivet lämnar Sverige 
istället uppgifter om dimensionerande kapacitet. Med dimensionerande kapacitet 
avses organic design capacity6. 
 
I samband med rapporteringen till EU görs ofta antagandet att tillståndsgiven 
anslutning är densamma som dimensionerande kapacitet. Det har vid en 
jämförelse av data visat sig att dimensionerande kapacitet ibland skiljer sig från 
tillståndsgiven anslutning varför Naturvårdsverket föreslår att även uppgift om 
dimensionerande kapacitet framöver ska rapporteras i samband med 
miljörapporteringen. 
 

2.6. Stora förbränningsanläggningar  

2.6.1. Uppgifter som utgår 
Eftersom det framgår att bilaga 2 är tillämplig för förbränningsanläggningar som 
omfattas av FSF kan denna punkt utgå. Däremot ska det även fortsättningsvis 
finnas en kryssruta i SMP som verksamhetsutövaren fyller i om FSF är 
tillämplig. 
 
Enligt bilaga 2 ska anläggningar som omfattas av dispensbeslut rörande liten 
fjärrvärmeproduktion enligt 89 § förordningen om stora 
förbränningsanläggningar ange uppgifter om den andel av anläggningens 
produktion av användbar värme som under året levererats i form av ånga eller 
varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal 
användare. Eftersom det efter den 1 juli 2018 inte längre är möjligt att ha en 
sådan dispens kan uppgiftsskyldigheten utgå. 
 

3. En beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill 
uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till 
stånd  

De föreslagna ändringarna genomför ändringar i bilaga 2 som avser stora 
förbränningsanläggningar, bilaga 3 som avser avfalls- och 
samförbränningsanläggningar och bilaga 6 som avser avloppsanläggningar. 
Uppgifterna behövs för att avser att säkerställa insamling av de uppgifter som 
behövs för Sveriges rapporteringsskyldighet enligt IED och Avloppsdirektivet. 
 
Alternativet till ovanstående ändringar är att uppgifterna samlas in på frivillig 
väg och att bibehålla nuvarande reglering i NFS 2016:8. Detta är i 
praktiken den enda alternativa lösningen till att besluta om nya föreskrifter. 
Naturvårdsverket anser således inte att det finns alternativa regleringsmetoder. 
 

                                                 
6 The organic design capacity (ODC)24 is a technical parameter that indicates the treatment 
capacity (in p.e.) of the plant. För närmare beskrivning av definitionen se kapitel 4.2 (s. 24) i 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/info/pdf/terms.pdf 
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Fördelen med föreskriften är att den är effektiv och tvingande. Det är enkelt för 
Naturvårdsverket att få fram på uppgifterna. Det rör sig även till stor del om 
uppgifter som tidigare lämnats frivilligt av samtliga verksamhetsutövare. Det är 
därtill tidsbesparande för verksamhetsutövaren att lämna uppgiften samtidigt 
som övrig miljörapportering sker och ingen tillkommande informationsförfrågan 
behöver skickas ut och belasta verksamhetsutövaren administrativt. 
 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som Naturvårdsverkets 
beslutanderätt grundar sig på  

Naturvårdsverket har ett bemyndigande i 47 a § punkten 1 förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att i fråga om verksamheter som omfattas 
av tillståndsplikt eller av ett föreläggande att ansöka om tillstånd meddela 
föreskrifter om att en miljörapport ska innehålla en redovisning av 
verksamhetens miljöpåverkan liksom av andra uppgifter som är relaterade till 
miljöbalkens tillämpningsområde och mål. I punkten 3 samma bestämmelse har 
Naturvårdsverket ett bemyndigande att meddela föreskrifter om hur uppgifterna i 
en miljörapport ska redovisas. Bemyndigandet är meddelat av regeringen med 
stöd av 26 kap. 20 §, 20 a § och 20 b § miljöbalken. 
 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 
övervägda regleringsalternativen 

De verksamheter som berörs av förslagen är anläggningar som förbränner avfall, 
stora förbränningsanläggningar och avloppsreningsverk. Därutöver berörs 
länsstyrelser och kommunala miljönämnder i egenskap av tillsynsmyndigheter 
samt Naturvårdsverket och även andra centrala myndigheter som nyttjar 
uppgifter ur SMP.  
 
Som framgår ovan medför föreskrifterna i huvudsak förenklingar och 
förtydliganden samt krav på att rapportera nya uppgifter. De nya uppgifterna är 
till stor del av sådant slag att de direkt framgår av gällande tillstånd för 
verksamheten. Eftersom ändringarna i stort medför en minskning av vilka 
uppgifter som ska rapporteras in genom miljörapporten bedömer vi att 
regleringen inte medför några kostnadsmässiga konsekvenser.  
 
Genom ändringarna säkerställs att uppgifter som Sverige har skyldighet att 
lämna i internationell rapportering inkommer från verksamhetsutövare. Nedan 
redovisas konsekvenserna för olika aktörer av respektive förslag. 
 

5.1. Konsekvenser för verksamhetsutövare 
Föreslagna ändringar i verksamhetsutövarnas rapporteringsskyldighet bedöms 
inte medföra några direkta kostnader för de berörda verksamhetsutövarna. 
Regleringen bedöms totalt sett i viss mån kunna minska företagens tidsåtgång 
och administrativa kostnader. Detta eftersom antalet uppgifter som ska 
rapporteras i miljörapportföreskriften totalt sett minskar för vissa branscher och 
för andra branscher koncentreras insamlingen av uppgifter till ett tillfälle.  De 
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föreslagna ändringarna bedöms inte heller ha effekter av betydelse för ett 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 
 

5.2. Konsekvenser för tillsynsmyndigheter och centrala myndigheter 
Det är tänkbart att nya regler för verksamhetsutövare kan leda till att 
tillsynsmyndigheterna under en övergångsperiod kan behöva begära 
kompletteringar i något större utsträckning. Detta bedöms dock vara mindres 
sannolikt med hänsyn till att det till största delen inte är fråga om utsläppsdata. 
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser i övrigt för 
tillsynsmyndigheterna. 
 

6. En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver 
de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen 

Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges 
medlemskap i EU. 
 

7. En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 
informationsinsatser 

Ändringarna föreslås att genomföras som en ändringsföreskrift. Eftersom de 
föreslagna ändringarna inte kommer att kunna träda i kraft vid årsskiftet och 
uppgifterna behöver samlas in för kalenderåret 2019 behöver särskilda hänsyn 
tas vid utformningen av övergångsbestämmelserna.  
 
Ändringarna kommer därför att träda i kraft den 1 december 2019 för de delar 
som avser uppgifter som inte samlas in under ett helt kalenderår eller som avser 
uppgiftskrav som utgår. Övriga ändringar träder i kraft den 1 januari 2020.  
Detta innebär att för några av ändringarna kommer tiden mellan den 1 januari 
och ikraftträdande att vara frivilliga för verksamhetsutövarna att rapportera. 
Övriga ändringar som avser uppgifter som inte samlas in under ett kalenderår 
kommer emellertid vara obligatoriska att rapportera senast den 31 mars 2020.  
 
Information kommer att publiceras på Naturvårdsverkets webbsida och andra 
informationskanaler kommer att användas eftersom detta är föreskrifter som 
berör många verksamheter. 
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Bilaga 6 

 
För tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten 
från tätbebyggelse (2016:6) ska följande rapporteras:1 

Anslutning 
 

- Tillståndsgiven anslutning (pe) 
- Dimensionerande kapacitet (pe) 

Belastning - Maximal genomsnittlig veckobelastning från 
tätbebyggelsen  (pe)*  
-Maximal inkommande genomsnittlig 
veckobelastning för året (pe)* 
- Inkommande belastning beräknat som 
årsmedelvärde (pe) 

Inkommande till avloppsreningsanläggning  - CODCr, BOD7, totalfosfor och totalkväve i 
mängd och halt (kg, mg/l)  
- Flöde (1 000 m3)  

Utgående från avloppsreningsanläggning 
 

- CODCr,. BOD7, totalfosfor, totalkväve, NH4-
N, Hg, Cd, Pb, Cu, 
Zn, Cr och Ni i mängd och halt (kg, mg/l) samt 
flöde (1 000 m3) för  

- utgående renat avloppsvatten, 
- bräddat i eller vid 

avloppsreningsanläggningen, och  
- sammanvägd utgående mängd och halt 

inklusive bräddning i eller vid 
avloppsreningsanläggningen 

Efterlevnad av begränsningsvärden i NFS 
2016:6 

- CODCr (förvalda alternativ anges)**  
- BOD7 (förvalda alternativ anges)** 
- Totalkväve (förvalda alternativ anges)***  

 
* Även bedömningsunderlaget ska redovisas. 
 
** Om efterlevnad sker genom högsta koncentration per mättillfälle eller minsta 
procentuella reduktion per mättillfälle ska samtliga provtagningsdatum med analysresultat 
redovisas. 
 
*** Om efterlevnad sker genom procentuell reduktion ska beräkning redovisas. 
Beräkningen ska utgå från reduktionen i avloppsreningsanläggningen och naturlig 
kväveretention.  
 
För ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster och som är anslutna till en tillståndspliktig 
avloppsreningsanläggning som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (2016:6) ska 
följande rapporteras: 
 
Bräddat på ledningsnät Antal bräddningar, plats och totalflöde (1 000 m3)  
 

                                                 
1 Femte raden i tabellen i bilaga 6 tas bort.  



 

För all rapportering enligt denna bilaga gäller att om mätvärden saknas eller har 
uteslutits, ska detta redovisas och motiveras. 
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Bilaga 3
 
 
Uppgifter om förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall  
 
För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall ska följande rapporteras.1 
 
För varje enskild förbränningsanläggning ska följande anges: 
 

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen. 
2. Typ av enskild förbränningsanläggning. Med samtliga begrepp avses 

detsamma som i 6–8 § förordningen om förbränning av avfall. 
a) Om den enskilda förbränningsanläggningen utgör en 

avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning, 
b) för en samförbränningsanläggning ska även anges om den utgör en 

cementugn, energianläggning eller industrianläggning. 
3. Datum för idrifttagande. 
4. Nominell kapacitet, angivet med enheten ton per timme. Med nominell 

kapacitet avses den sammanlagda förbränningskapaciteten hos de ugnar 
som avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggningen består av, 
enligt specifikation av konstruktören och bekräftelse från 
verksamhetsutövaren, med vederbörlig hänsyn tagen till värmevärdet hos 
avfallet, uttryckt i kvantiteten avfall som förbränns per timme. 

5. Mängd farligt avfall som förbränts under året, angivet med enheten ton 
per år. 

6. Mängd icke farligt avfall som förbränts under året, angivet med enheten 
ton per år.  

7. Uppgift om den enskilda förbränningsanläggningen omfattas av 
dispensbeslut enligt 105 § punkterna 2, 3 eller 4 förordningen om 
förbränning av avfall, eller omfattas av tillståndsvillkor eller 
föreläggandevillkor som avses i 28, 32 eller 33 §§ samma förordning.  

 
För varje enskild förbränningsanläggning med en nominell kapacitet 2 ton avfall 
per timme eller mer ska följande anges. 
 

1. Tillståndsgiven mängd farligt avfall som får förbrännas per år, angivet 
med enheten ton per år. Om den tillståndsgivna mängden avfall avser 
flera enskilda förbränningsanläggningar ska den sammantagna mängden 
anges.

2. Tillståndsgiven mängd icke farligt avfall som får förbrännas per år, 
angivet med enheten ton per år. Om den tillståndsgivna mängden avfall 
avser flera enskilda förbränningsanläggningar ska den sammantagna 
mängden anges. 

                                                 
1 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket punkterna 2-7 samt fjärde och femte stycket tas bort. 
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3. Uppgift om mer än 40% av totalt producerad värmeenergi under året har 
kommit från farligt avfall.  

4. Uppgift om annat hushållsavfall, än avfall som enligt bilaga 4 till 
avfallsförordningen (2011:927) omfattas av någon av avfallstyperna i 
underkapitel 20 01 och är källsorterat eller omfattas av någon av 
avfallstyperna i underkapitel 20 02 i samma förordning, har förbränts 
under året.

 
 



 

Bilaga 2
 
 

Uppgifter för förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen 
(2013:252) om stora förbränningsanläggningar

För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om 
stora förbränningsanläggningar ska följande rapporteras.1 

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning inklusive 
sådana enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen enligt 
36 § förordningen: 
1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen. 
2. Typ av förbränningsanläggning angivet med kategorierna: panna, gasturbin, 

gasmotor, dieselmotor, eller annan förbränningsanläggning.  
3. Datum för idrifttagande. För en enskild förbränningsanläggning som tagits i 

drift under 1986 eller tidigare, och för vilken exakt datum för idrifttagandet är 
osäker, räcker det med att ange året för idrifttagande. 

4. Installerad tillförd effekt, angivet med enheten MW. 
5. Årliga utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft, angivet med enheten 

kg/år. Dessa utsläpp ska redovisas utan avdrag för validering enligt 30 § 
förordningen om stora förbränningsanläggningar. 

6. Bränsleförbrukning uttryckt som energitillförsel beräknad utgående från 
effektivt värmevärde angivet med enheten GWh och uppdelat för bränsleslag 
tillhörande följande bränslekategorier: 
a) fast biomassa, 
b) torv 
c) stenkol 
d) brunkol  
e) andra fasta bränslen 
f) flytande bränslen  
g) naturgas, och 
h) övriga gaser. 
För bränslekategorierna e), f) och h) ska typ av bränsle anges. 
 

För varje enskild förbränningsanläggning som avses i 48, 59 eller 61 §§ 
förordningen om stora förbränningsanläggningar ska anges antal drifttimmar 
under året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid för start och stopp. 
 
Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning. I de fall 
36 § förordningen om stora förbränningsanläggningar tillämpas på de 
sammanlagda utsläppen från flera enskilda förbränningsanläggningar ska 
följande uppgifter anges endast för sådana sammanlagda 
förbränningsanläggningar som avses i 38 § samma förordning. I den 
sammanlagda förbränningsanläggningen ska ingå de enskilda 

                                                 
1 Ändringarna innebär bl.a. att första stycket andra punkten och sjätte stycket tas bort. 



 

förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen enligt 36 § 
förordningen.  
1. I förekommande fall, benämning på de i den sammanlagda 

förbränningsanläggningen ingående enskilda förbränningsanläggningarna.  
2. Antal drifttimmar under året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid 

för start och stopp. 
 

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande 
kort återstående livstid enligt 84 § förordningen om stora 
förbränningsanläggningar ska anges sammanlagt antal drifttimmar sedan den 1 
januari 2016. 
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Förvaltningsberättelse - resultat, 
bedömning & åtgärdsplaner 
Sammantagen bedömning med åtgärdsplan 
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 2019 fullgjort sitt uppdrag enligt budget och 
verksamhetsplan till nytta för kommunmedborgare och verksamhetsutövare i Katrineholms 
kommun. 

Framåtblick 
En revidering av miljöbalkstaxan pågår och föreslås träda i kraft 1 januari 2020. Den nya taxan 
innebär flera förenklingar och blir tydligare för verksamhetsutövare. Under en övergångsperiod 
innebär en förändring av taxan en ökad administration i form av framtagande av nya beslutsmallar 
och omklassningsbeslut. Många verksamheter, framförallt mindre, kommer att gå från årlig 
tillsynsavgift till efterhandsdebitering efter utförd tillsyn. 

Lågflödesmuddringen i Öljaren kommer att påbörjas under hösten, vilken sannolikt kommer att 
väcka stor uppmärksamhet och intresse. 
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Kommunplanens övergripande 
mål - verksamhetsrapport 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
Inom livsmedelskontrollen har ett tillsynsprojekt riktat mot e-handel med ekologiska produkter 
genomförts. Projektet syftar till att säkerställa redligheten, dvs att kunden får livsmedel som svarar 
mot de krav som regelverket ställer upp. Redlighet är en viktig fråga ur konkurrenssynpunkt, att 
verksamheter konkurrerar på lika villkor. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

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

 

 

 Förbättrat företagsklimat 
KS, BMN, KIAB 

Mycket bra resultat i mätningen för 2018 som 
presenterades i april 2019. Katrineholm hamnar på plats 4 i 
landet när det gäller företagens upplevelse av 
bygglovshanteringen 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 Fler bostäder, med variation mellan olika 
bostadstyper och upplåtelseformer 
KS, BMN, KFAB 

 

3 detaljplaner har vunnit laga kraft. Ytterligare en detaljplan 
som skulle möjliggöra byggnation av 80 lägenheter har 
antagits men denna har överklagats. 

Endast 4 enbostadshus har färdigställs under perioden 
januari till och med juni. Flertalet byggnationer kommer att 
färdigställas under andra halvåret, varav flertalet 
hyresrätter 

 Tryggare offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR 

 

 

Trygg vård & omsorg 
Resultatmål/Uppdrag Kommentar

 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 

 

Ny tobakslagstiftning trädde i kraft vid halvårsskiftet vilken 
förbjuder tobaksrökning vid bland annat entréer, lekplatser 
och idrottsanläggningar. Det innebär att exponeringen av 
andras tobaksrök minskar. 
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Hållbar miljö 
Rena sjöar och vattendrag Nytt avloppsinventeringsområde har påbörjats, Floda. Utskick har 
gjorts till omkring 400 fastigheter. Två öppna möten har hållits med cirka 40 besökare per tillfälle. 
LOVA-projektet Kretsloppsanpassning av små avlopp har avslutats. Arbetet kommer att fortsätta 
bland annat kopplat till avfallsplanens mål att återföra näring från små avlopp. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i programmet Baltic Sea City Accelerator. Syftet med 
deltagandet har varit att stärka och utveckla Öljaren-projektet. Avtal har under våren tecknats med 
entreprenör för lågflödesmuddringen i Öljaren. Hästprojektet, vars syfte är att minska 
näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från hästhållning har påbörjats med välbesökt 
informationsmöte samt inspektioner. 

God bebyggd miljö Tillsyns- och provtagningsprojekt gällande kemiska ämnen i varor har 
genomförts i samverkan med kemikalieinspektionen. Som underlag för framtagande av 
handlingsplan mot nedskräpning så har en skräpmätning genomförts i samverkan med Service- och 
teknikförvaltningen och fastighetsbolag för att få en bild av vilka platser som är mest nedskräpade 
och vilken typ av skräp som är vanligast. 

Minskad klimatpåverkan Earth Hour uppmärksammades med en aktivitet vid Tornstugan, som 
samlade ca 150 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i utbildningen av tre 
klimatambassadörer, skolungdomar som under tre veckor haft det som kommunalt sommarjobb. 

Biologisk mångfald Tornstugans naturutställning är invigd. Tornstugan har gjorts bokningsbar i 
kommunens lokalbokningssystem vilket förenklar för exempelvis lärare som önskar förlägga 
utbildningstid där. 

  

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 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 
Arbetet med digitalisering och e-tjänster har gått in i en aktiv fas där samhällsbyggnadsförvaltningen 
nu undersöker olika lösningar för en integrerad e-tjänst för bygglov och miljöärenden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar egen IT-resurs och är beroende av kompetens och hjälp från 
kommunens IT-kontor för att kunna bidra till att lyckas med målet att ta fram 50 stycken integrerade 
e-tjänster i kommunen 2019. 

Fokus inom området digitalisering ligger också på GIS (geografiska informationssystem). 

Med anledning av kommunens nya grafiska profil går det åt mycket administrativa resurser till att 
uppdatera mallar för tjänsteskrivelser inom myndighetsutövningen. Mallar utvecklas kontinuerligt 
för att effektivisera handläggning och administration och på så vis korta handläggningstiderna. 
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Arbetet med GDPR (dataskyddsförordningen) har tagit och kommer ta tid i anspråk både för GDPR-
samordnare och handläggare. 

Samverkansmöte tillsammans med kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen hålls två gånger per 
år. De kontrollansvariga som verkar i kommunen är en väldigt viktig länk mellan bygglovssökande 
och kommunen. Genom att vi tillsammans har arbetat upp ett bra samarbete och löpande dialog 
med de kontrollansvariga kommer det till gagn för bygglovssökande, kontrollansvariga och 
kommunen. 

Tillsammans med KFAB pågår arbete med att effektivisera samarbetet. Som ett första steg har en 
checklista tagits fram med vilka handlingar som krävs i samband med bygglovsansökningar. Arbetet 
pågår med att se över detaljplaneprocessen för att se hur vi kan förkorta tiden från idé till 
verklighet. Arbetet med att belysa bygglovsprocessen från sökandes perspektiv har varit lyckat och 
kommer komma samtliga bygglovssökande till gagn. 

Arbetsinsatser har under delåret gjorts för att avsluta ärenden som av olika anledingar inte blivit 
formellt avslutade tidigare. Det gäller bland annat bygglov där sökande inte fått slutbevis eller 
slutbesked på grund av att sökande inte lämnat in underlag för slutbesked/slutbevis. Flertalet 
ärenden gäller även bygglov och anmälningsärenden som varit pågående en längre tid utan 
återkoppling från sökande. Arbetet är tidskrävande men nödvändigt för att digitalisera och 
effektivisera handläggningen samt att vi har skyldighet att inte ha öppna ärenden liggande. 

En revidering av taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken är under 
framtagande för att börja gälla vid årsskiftet. Den nya taxan kommer att innebära att fler 
verksamheter efterhandsdebiteras, dvs får betala för tillsynen när den genomförts. För de större 
verksamheterna, tillstånds- eller anmälningspliktiga, har taxan förenklats och anpassats efter 
statens taxa för tillståndspliktig verksamhet. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 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 

 

Samverkan med grannkommunerna sker under 
semesterperioden inom bland annat livsmedelskontrollen 
för att kunna hantera akuta frågor. 

Arbetet med att hitta bra rutiner tillsammans med KFAB när 
det gäller detljaplaner och bygglov har fortsatt under 2019. 

 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 
Volymmått Utfall jan-jun 2019 Prognos 2019 Utfall 2018 

Antal inkomna 
bygglovsansökningar 163 280 302 

Antal strandskyddsärenden 7 8 18 

Antal anmälningsärenden, 
icke lovpliktiga åtgärder 65 140 156 

Antal ansökningar om 
förhandsbesked om bygglov 0 2 3 

Antal antagna detaljplaner 4 12 5 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 67 160 98 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 43 100 119 

Tillsynsuppdrag livsmedel 111 289 289 

Inkomna 
avloppsansökningar 89 200 142 

Antal miljö- och 
hälsoskyddsärenden totalt 1375 2200 2167 

Kommentar till volymutveckling 
Antalet inkomna ärenden för byggverksamheten ligger i stort sett på samma nivå som föregående 
år. Anledningen till att prognosen ligger lägre än utfallet 2018 är att det inkom många ansökningar 
och anmälningar under november och december. 
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Ekonomisk redovisning 
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos 
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 
Utfall per 31/8 2019 

Budget per 31/8 
2019 

Avvikelse per 31/8 
2019 

Prognos 
budgetavvikelse 

helår 2019 

Bygg- och miljönämnden -344 -353 9 0 

     

     

     

     

     

Summa -344 -353 9 0 

Ekonomi i balans, KS mars    0 

Avvikelse jämfört 
ekonomi i balans     

Kommentar till driftredovisning 
Kostnader för miljöstrategiska åtgärder har ännu inte belastat nämnden. 
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag från Övergripande plan med budget 
Uppdrag Kommentar 

 Fortsatt verksamhetsutveckling genom 
digitalisering och lansering av minst 50 
fullvärdiga e-tjänster 

 

2019-08-30 

Samhällsbyggnadsförvaltningens egna kundenkät för 
myndighetsärenden är digitaliserad i ett enkätverktyg och skickas som 
länk i e-post. 

Kundfaktureringen för bygg- och miljönämndens ärenden är ytterligare 
digitaliserad och effektiviserad. Ingen manuell inmatning av fakturor i 
ekonomisystemet görs längre.

Arbetet med digitalisering och e-tjänster har gått in i en aktiv fas där 
samhällsbyggnadsförvaltningen nu undersöker olika lösningar för en 
integrerad e-tjänst för bygglov och miljöärenden. 
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Bilaga: Uppföljning av 
indikatorer 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

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

Invånare totalt, antal 
per 31 dec 

2019      

Förändring antal 
invånare sedan 
föregående år (%) 

2019      

Invånare, antal per 1 
nov 

2019      

Invånare, antal kvartal Kvartal 
2 2019 

     

Förbättrat 
företagsklimat 
KS, BMN, KIAB 

Företagarnas 
sammanfattande 
omdöme om 
kommunen enligt 
Svenskt Näringsliv 

2019      

Företagarnas 
helhetsbedömning av 
servicen i 
myndighetsutövningen 
(NKI) 

2019 72     

Kundnöjdhet avseende 
lokaler som KIAB 
tillhandahåller (NKI) 

2019     Utfallet avser NKI enligt 
mätning 2016. 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

Fler bostäder, 
med variation 
mellan olika 
bostadstyper 
och 
upplåtelseform
er 
KS, BMN, KFAB 

Planerade bostäder i 
detaljplaner som 
vunnit laga kraft under 
året, antal 

2019 25    3 detaljplaner har 
vunnit laga kraft. 
Ytterligare en 
detaljplan som skulle 
möjliggöra byggnation 
av 80 lägenheter har 
antagits men denna 
har överklagats. 

Färdigställda 
lägenheter i nybyggda 
småhus, antal 

Delår 1 
2019 

    Avser perioden kvartal 
1 till och med kvartal 3 
år 2018 

Färdigställda 
lägenheter i nybyggda 
flerbostadshus, antal 

Delår 1 
2019 

54    Avser perioden kvartal 
1 till och med kvartal 3 
år 2018 
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

Nyproduktion av 
hyresrätter, andel av 
totalt antal 
färdigställda bostäder 
(%) 

2019 0    Endast 4 enbostadshus 
har färdigställs under 
första halvåret. 
Flertalet byggnationer 
kommer att 
färdigställas under 
andra halvåret, varav 
flertalet hyresrätter. 

Tryggare 
offentliga 
miljöer 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB, 
VSR 

Invånarnas bedömning 
av tryggheten i 
kommunen 

2020      

Elever i åk 9 och år 2 
som känner sig trygga 
på väg till och från 
skolan, andel (%) 

2020      

Elever i åk 9 och år 2 
som känner sig trygga 
på stan eller i centrum, 
andel (%) 

2020      

Klottersanering som 
slutförts inom 24 
timmar, andel av 
inkommande uppdrag 
till kommunen (%) 

Delår 1 
2019 

71%     

Olyckor där 
räddningstjänstens 
första enhet kommer 
fram inom målsatt tid, 
andel (%) 

Delår 1 
2019 

     

Personer som utbildats 
av räddningstjänsten 
kring 
olycksförebyggande 
och olycksavhjälpande 
åtgärder, antal 

Delår 1 
2019 

     

Olyckor där en första 
skadebegränsande 
åtgärd gjorts av 
enskild, andel av 
olyckor som föranlett 
räddningsinsats (%) 

Delår 1 
2019 

     

Trygg vård & omsorg 

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

Färre barn och 
unga ska 
utsättas för risk 
att skadas till 
följd av eget 
eller andras 
bruk av tobak, 

Elever i åk 7 som röker 
ibland eller dagligen, 
andel (%) 

2020      

Kvinnor som röker eller 
snusar vid 
graviditetsvecka 8-12, 
andel (%) 

2019      
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

alkohol eller 
narkotika 
KS, BIN, BMN, 
KULN, SOCN 

Tobaksrökning i hem 
där barn i 8 månaders 
ålder finns, andel (%) 

2019      

Elever i år 2 gymnasiet 
som röker ibland eller 
dagligen, andel (%) 

2020      

Invånare som röker 
dagligen, andel (%) 

2019      

Försäljningsställen 
tobak som fått 
tillsynsbesök, andel (%) 

2019      

Elever i åk 9 som 
druckit alkohol någon 
gång under de senaste 
12 månaderna, andel 
(%) 

2021      

Invånare med riskabla 
alkoholvanor, andel (%) 

2019      

Serveringsställen 
alkohol som fått 
tillsynsbesök, andel (%) 

2019      

Elever i åk 9 som någon 
gång använt narkotika, 
andel (%) 

2021      

Hållbar miljö 

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

Ökad 
energieffektivit
et i 
kommunens 
lokaler 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB 

Minskad 
energiintensitet (el och 
värme) i kommunala 
verksamhetslokaler 
som ägs och förvaltas 
av KFAB jämfört med 
basår 2007, (kWh/m2) 

2019      

Minskad 
energiintensitet (el och 
värme) i kommunala 
verksamhetslokaler 
som ägs av kommunen 
och förvaltas av KFAB 
jämfört med basår 
2007, (kWh/m2) 

2019      

Ökad 
solelproduktion 
KS, BMN, KFAB, 
KIAB 

Installerad effekt för 
solcellsanläggningar i 
kommunen, (MW) 

2019      

KFAB/KIAB :s totala 
solelproduktion, (MW) 

2019      

Minskade 
utsläpp av 

Fosforhalt i Näsnaren, 
(mikrogram/liter) 

2019      
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

näringsämnen 
och 
föroreningar till 
sjöar och 
vattendrag 
KS, BMN, KVAAB 

Hushåll vars bristfälliga 
avlopp åtgärdats, antal 

2019      

Nedskräpninge
n ska minska 
KS, BIN, BMN, 
STN, KFAB, KIAB, 
KVAAB 

Nedskräpning, (antal 
skräp/10 m2) 

2019      

Nöjdhet besök vid 
återvinningscentral, 
andel (%) 

2019      

Nöjdhet tillgänglighet 
till återvinningscentral, 
andel (%) 

2019      

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

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 

Andel invånare som får 
svar på en enkel e-
postfråga inom en 
arbetsdag, (%) 

2019      

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

2019      

Gott bemötande via 
telefon, andel av 
maxpoäng (%) 

2019      

Besökare som uppger 
att de hittade vad de 
sökte på webbplatsen, 
andel (%) 

Delår 1 
2019 

     

Ärenden som hanteras 
genom e-tjänster 
(externa), antal 

Delår 1 
2019 

     

Besökare som nyttjar 
MerÖppet på 
Kulturhuset Ängeln, 
antal 

Delår 1 
2019 

     

Besök på 
Kontaktcenter, antal 

Delår 1 
2019 
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Period Utfall Riket 

Utfall 
kvinno

r 
Utfall 
män Kommentar 

Ärenden som hanteras 
av Kontaktcenter (via 
besök, telefon, e-post), 
antal 

Delår 1 
2019 

     

Ökad 
effektivitet 
genom nya 
samverkansfor
mer internt och 
externt 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB, 
KVAAB, VSR 

       

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

Resultat som andel av 
skatt och generella 
statsbidrag (inkl 
utjämning), kommun 
(%) 

Delår 1 
2019 

    Utfallet avser 2018, för 
kommunen som 
helhet. 

Årets resultat som 
andel av skatt & 
generella statsbidrag 
kommun, (%) 

2019      

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

Förändring 
nettokostnader (%) 

Delår 1 
2019 

     

Förändring 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 
(inkl utjämning) (%) 

Delår 1 
2019 

     

Nettokostnad som 
andel av skatt och 
generella statsbidrag 
kommun, (%) 

2019      
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INFORMATION
1 (1)

F rslag till beslut



MEDDELANDEN
1 (2)

N IN Ä M - MI D M N

N Tillsyn på fastigheterna xxxxx i Katrineholms kommun

B 1. Mark- och miljödomstolen upphäver punkt 2 och 3 i bygg- och
miljönämnden i Katrineholms kommuns beslut från den 22 augusti 
2018 i ärende nr BMN §135 TILLS.xxxxx

2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt.

N Inhibition av bygglov för kycklingindustri på fastigheten Granhed 3:33 i
Katrineholms kommun

B Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet

ÄN N D M N ND ÄN

N Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av industri för
uppfödning av kycklingar, Granhed 3:33, Katrineholms kommun: nu
yrkande om inhibition

B
Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition

N Överklagande av Länsstyrelsen delbeslut 7 augusti 2019 om
Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av industri för
uppfödning av kycklingar, Granhed 3:33, Katrineholms kommun nu
fråga om inhibition.

B Överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med
handlingarna i ärendet till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.



MEDDELANDEN
2 (2)

N Överklagande av beslut om bygglov för rivning av carport/förråd samt
nybyggnad av enbostadshus, Kranen 20, Katrineholms kommun

B Länsstyrelsen avvisar yrkandet om bestämda arbetstider för byggande.

Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.

N Överklagande av fakturor i tillsynsärenden, xxxxx, Katrineholms
kommun

B
Länsstyrelsen avslår överklagandet

MM NF MÄ I

N Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden

B
1. Kommunfullmäktige entledigar Elisabet Bohm (V) från uppdraget som
ersättare i bygg- och miljönämnden

2.Kommunfullmäktige utser Reijo Eriksson (V) som ersättare i bygg- coh
miljönämnden till och med 31 december 2022
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