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Planbeskrivning

Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl., Katrineholms

kommun

Fastigheterna Bie 3:35, Bie 3:36, Bie 3:37, Bie 3:38, Bie 3:39 samt del av

fastigheterna Bie 3:3 och Bie 1:4
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Inledning

Planprocessen – Standardförfarande

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och

bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015.

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras

eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om

synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter

antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan

vinna laga kraft.

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet

uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i bygg- och miljönämnden eller i

kommunfullmäktige.

Ändrad användning

Ändring av detaljplan kan tillämpas när det finns delar i en gällande detaljplan som behöver

förändras. En ändring får endast ske om huvudsyftet är detsamma. Det som skiljer sig åt är att

planbeskrivningen inte behöver vara lika detaljerad då markområdets lämplighet redan har

prövats i samband med att detaljplanen antogs första gången. Ändringen av en detaljplan

innebär oftast ändring, justering eller borttagande av planbestämmelser.

Handlingar

· Plankarta

· Uppdatering av planbeskrivning (detta dokument)

· Fastighetsförteckning

· Undersökning om betydande miljöpåverkan



3(9)

Bakgrund

Gällande detaljplan

Ändringen avser detaljplanen BIE 3:3 MFL (0483-P83-1) som fastställdes 1983-02-28.

Läge och areal

Planområdet är beläget i Bie tätort 10 kilometer norr om Katrineholm.

Markägoförhållanden

Ändringen omfattar fastigheterna Bie 3:35-39 samt del av Bie 3:3 och Bie 1:4. Bie 3:35 ägs av en

privatperson. Bie 3:39 ägs av Bostadsrättsföreningen Nya Hälsokällan. Bie 3:36-38 samt del Bie

3:3 ägs av Katrineholms kommun. Bie 1:4 ägs av Fastighets AB L E Lundberg.

Fastighetsinformation över planområdet. Bie 1:4 markerat i blått.

Syfte med ändring

Detaljplanen Bie 3:3 m.fl. antogs 1982. I samband med antagandet genomfördes större delen av

detaljplanen. Anledningen till att delar av detaljplanen inte genomfördes berodde på att

efterfrågan på (radhus-)tomter inte var så stor. Idag ser kommunen att det finns ett intresse att

bygga i Bie, därför kommer en ändring av detaljplanen Bie 3:3 m.fl. att ske. Genom att tillåta

uppförande av både radhus och fristående villor blir det lättare att sälja tomterna i Bie.

Översiktsplan

Förslaget är i enlighet med gällande Översiktsplan Katrineholm 2030 - del landsbygd.

Planområdet är i översiktsplanen utpekad som mark där det redan är planlagt för bostäder. En

förändring av vilken typ av bostad som får uppföras strider inte mot gällande översiktsplan utan

överensstämmer med intentionerna för Bie tätort.
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Betydande miljöpåverkan

En undersökning om betydande miljöpåverkan är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens

bedömning att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen

genomförs. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning

med mark- och vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom

planområdet.

Strandskydd

Inom planområdet finns det grävda diken som någon gång i tiden har varit vattenförande. I

samband med planarbetet har två platsbesök gjorts, ena i september 2021 och det andra i

oktober 2021. Vid dessa tillfällen har det inte funnits spår av att vatten har förkommit i diket på

senare tid. Bilderna nedanför visar på att delar av diket är igenvuxet och inget spår av vatten kan

synas.

Bilden visar delen av diket som är helt igenvuxet.

Bilden visar delen av diket som inte är igenvuxet.
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Bilden visar delen av diket som delvist är igenvuxet.

Ändring av detaljplan

Området idag

Den norra delen av planområdet är bebyggd med fristående villor. Den södra delen av

planområdet består av tall- och björkskog.

Bild som visar området idag.
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Planändring

Ändringen omfattar det rödmarkerade området i plankartan. När ändringen vinner laga kraft så

är det planen i sin ändrade form som gäller. Inom de markerade områdena gäller både de nya

samt de ursprungliga bestämmelserna. De områden som inte omfattas av ändringen kommer

fortsatt lyda under den ursprungliga detaljplanens bestämmelser. Gällande handlingar för denna

detaljplan är den ursprungliga planbeskrivningen samt den uppdaterade plankartan med de

uppdaterade bestämmelserna samt en uppdaterad planbeskrivning (denna handling).

Ändringsområdet med nuvarande bestämmelser.

Ändringsområdet med de ändrade bestämmelserna.
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Ändring av planbestämmelser

Två bestämmelser tillkommer i samband med ändringen. Den första bestämmelsen som

tillkommer är att byggnader ska uppföras radonsäkert. Att uppföra byggnader radonsäkert är

viktigt, eftersom planområdet är lokaliserat i ett högriskområde för radon.

Hög risk för radon i det rödrutiga området.

Den andra bestämmelsen som tillkommer är "d1 - Minsta fastighetsstorlek är 450 m2"

Bestämmelsen finns till för att reglera så att fastigheten inte blir för liten samt för att skapa en

enhetlighet i området. N-bestämmelsen som förbjöd inredning av vind tas bort på fastigheterna

som hade den inom ändringsområdet.

Bestämmelser som läggs till

· Med FSk betecknat ska byggnader uppföras radonsäkert

· d1 - Minsta fastighetsstorlek är 450 m2

Bestämmelser som tas bort

Inga bestämmelser tas bort. Bestämmelsen "n" som förbjuder inredning av vind kommer tas bort

inom ändringsområdet men bestämmelsen kommer fortsatt att finnas kvar då den reglerar delar

utanför ändringsområdet.

Beskrivning av förändring

Den nya ändringen innebär att alla de markerade områdena får bestämmelserna ”BFSkI”. Det

innebär att planen tillåter bebyggelse av både fristående villor och kedjehus inom

ändringsområdet. Detta eftersom det finns ett större intresse att bebygga marken med

fristående villor istället för kedjehus. Planbeteckningarna F (fristående villor) och Sk (kedjehus)

har nästan identiska planbestämmelser i den originella detaljplanen, de enda

planbestämmelserna som skiljer F och Sk från varandra är minsta tomtstorlek. Där F minsta

tomtstorlek är 800 kvm och Sk minsta tomtstorlek är 450 kvm. I den uppdaterade detaljplanen

kommer beteckningen d1 tillkomma vilket medför att minsta fastighetsstorleken är 450 kvm

inom ändringsområdet. Att inreda vind kommer att vara tillåtet inom hela ändringsområdet
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eftersom bestämmelsen "n" är borttagen där den tidigare fanns. Utöver detta påverkas inte

byggrätterna av ändringen. Den sista ändringen av detaljplanen är att byggnader ska uppföras

radonsäkert. Detta på grund av att planområdet till viss del är belägen i ett högriskområde för

radon. Delar av bebyggelsen som idag är planstridig inom planområdet kommer inte vara det

efter ändringen av detaljplanen.

Konsekvenser av ändring

I dag får området endast bebyggas med kedjehus eller fristående hus. Bilden nedan visar vad

som är tillåtet innan ändringen har skett.

Ändringen innebär att både kedjehus och fristående hus får uppföras, vilket förenklar byggandet

i kransorten. "n" bestämmelsen plockas även bort i hela ändringsområdet vilket innebär att både

befintliga och nya byggnader får inreda vinden. De nya byggnaderna måste även uppföras

radonsäkert.
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Genomförande

Ekonomiska frågor
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov, utan kostnaden för ändringen finansieras genom

försäljning av tomter. Ordinarie bygglovavgift tas ut enligt gällande taxa.

Fastighetsrättsliga frågor
När tomter ska säljas ansvarar Katrineholms kommun för att stycka av fastigheter. Katrineholms

kommun ansöker om och bekostar avstyckningen.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Samråd 2022:1

Granskning 2022:2

Antagande 2022:3

Laga kraft 2022:3

Genomförandetid

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm 2022-04-27

William Rytterström Erik Bjelmrot

Planarkitekt Avdelningschef


