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INFORMATION
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

Vår handläggare

Rasmus Berglöv Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

1. Information
· Redovisning av handläggningstid
· Uppföljning av detaljplaneproduktionen år 2022.



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon, växel: 0150-570 00

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse 1 (1)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15
Vår beteckning

INFO.2022.2

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

RASMUS BERGLÖV
Handläggare telefon

0150-570 71
Handläggare e-post

rasmus.berglov@katrineholm.se

2. Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2022-10-05 - 2022-11-14 med stöd av 
gällande delegation.

Ärendets handlingar
Delegationslista 221005-221114

Rasmus Berglöv
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-11-15 PLAN.2022.1

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Sara Eresund 0150-488109 sara.eresund@katrineholm.se

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, 
daterad 2022-11-30.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga 
för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer 
antagna riktlinjer.

Sammanfattning av ärendet
För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen 
föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där 
röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att 
planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till 
varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som 
antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktsplanering, program och 
gestaltningsprogram finns också med i dokumentet.

Ärendets handlingar
Dokumentet pågående planer daterad 2022-11-30

Sara Eresund
Plansamordnare

Beslutet skickas till:
Akten



Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2022-11-30



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

Målsättning 2022
Målsättningen är satt utifrån angivna tidplaner i början på året för detaljplanerna. Målen ska följas upp, 

utvärderas och rapporteras till nämnden i slutet på året. 

Mål

● 8 detaljplaner ska samrådas under året

● 12 detaljplaner ska antas under året
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2015.10

K WR
Konsult
(JE)

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

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2021
1

2019
4

2021
2

2022
4

2023
1

Antagen i KF 2021-06-14 
Överklagad, Upphävd av MMD
Fågelinventering klar sommar 
2022, upp för ett tredje 
antagande under hösten
Upp till KF 12 december 2022

PLAN
2016.13

K YKL
(HS)

Duvestrand – Södra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostäder

2 nov
2016

2022
3

2023
1

2023
2

2023
3

Skissunderlag levererat slutet på 2021 
och tidplan anpassad till det och nya 
utredningar. Avstämningsmöte om 
nya skisser från exploatör och 
arkitekt. Dagvattenutredning ska tas 
fram. Förprojektering ska tas fram

PLAN
2020.6

E YKL
(HS)

Duvestrand – Norra delen
Nya flerbostadshus/tomter
30 nya bostäder

17 juni
2020

2021
1

2021
4

2023
1

2023
1

Exploatören har förskjutit tidplanen 
och dagvatten och skyfallshantering 
har tillkommit. Avstämning 
dagvattenutredningen med 
exploatören innan antagande

PLAN 
2017.6

E YKL
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017
4

2022
2

2023
1

2023
1

Miljötekniska markundersökningar 
och kostnadskalkyler för ev. sanering 
har tagits fram. Ny fastighetsägare 
okt 2019. Tidsbegränsat bygglov 
förlängs med 5 år. Ytterligare 
miljötekniska utredningar krävs. 
Inväntar länsstyrelsens försenade 
yttrande

Processteg  genomfört 

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

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Detaljplaner med prio 1
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk-
ning

Antaga-
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2018.4

K MJ
(PL)

Strängstorpsvägen
30 nya tomter

16 maj
2018

2021
1

2023
1

2023
2

2023
2

Detaljplanen har delats. Den 
befintliga bebyggelsen handläggs i 
ärende PLAN 2021.9 . Förenklad 
förprojektering ska tas fram
Tagit hänsyn till naturinventeringen

PLAN
2018.7

K WR
(PL, 
MK)

Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2023
1

2023
2

2023
2

Planarbetet och arbetet med MKB 
pausades i mars 2022  i väntan på 
besked kring ny dragning av infart. 
Påbörjas på nytt maj 2022, omtag 
utformning av planen.  Ny 
dagvattenutredning ska tas fram

PLAN
2020.5

E MJ
Konsult
(HS)

Backavallen
Ca 150 bostäder

13 maj
2020

2021
4

2022
4

2023
1

2023
1

Upp i april, 23 yttranden några 
negativa yttranden gällande höjder 
och att spara området 
för idrottsändamål .
SVAAB behöver bygga om 
kulvertbrunnar. LST yttrade sig om 
dagvatten och mark behöver 
höjdsättas. Ev Akustikutredning mot 
sportverksamhet. Se över vilka tallar 
och ekar som kan sparas.

PLAN
2020.9

K YKL
(MK)

Åsporten
Bostäder och förskola

4 nov
2020

2023
1

2023
2

2023
3

2023
4

Markanvisning klar i februari 2021.
Möte med Sjötorp angående 
tidplanen hölls i april. Planarbete 
påbörjat 2022. Blir en generell 
markanvändning skola 
samt bostäder enligt Sjötorps 
tidigare förlag. Inväntar signerat 
planavtal från exploatör
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Ärende 
nr

Kos
t-
nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2020.8

K YKL
(HS)

Bergsgatan
Fler än 30 bostäder

4 nov
2020

2023
1

2023
2

2023
3

2023
4

Markanvisning klar i februari 2021. 
Startmöte bokat i slutet på 
september. Skiss returnerad på grund 
av bristande kvalitet, inväntar 
justerat förslag från exploatör

PLAN
2013.8

K WR
(MK,JE)

Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus
nya verksamheter & 28 lgh

10 dec 
2013

2015
4

2021
4

2023
1

2023
1

40 yttranden inkom. Många negativa 
till förslaget. Vinnande förslag Klädd 
till fest bestämde fasaden och inga 
parkeringar. Dialog med 
Länsstyrelsen har förts  Justerad efter 
nämnddatum

PLAN
2021.4

E YKL
(MK)

Björnsundet
En- och flerbostadshus, ca 
100 bostäder

9 juni
2021

2023
2

2023
3

2023
4

2023
4

Naturinventering klar. Inväntat 
reviderad skiss från exploatör

PLAN
2021.8

E WR
Konsult

Igelkotten
Trygghetsboende

3 nov
2021

2023
1

2023
2

2023
3

2023
3

KFAB har en konsult som påbörjat 
arbetet men ingen återkoppling.
Markförorening, måste provtas.

PLAN
2020.10

E WR
Konsult

Enen, videt, sälgen
Ny bebyggelse i 
flerbostadshus

3 nov
2021

2023
2

2023
3

2023
4

2023
4

Är inte prioriterad av KFAB. 
Länsstyrelsen vill inte att befintliga 
hus rivs.

PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Ny bebyggelse 
i flerbostadshus samt 
livsmedelsbutik

6 mars 
2019

2023
3

2024
1

2024
2

2024
2

Ny exploatör. Senare start för att 
avsluta andra projekt innan.

5

!

!



Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2020.2

E WR Valsta gård
Ca 10 nya bostadstomter

4 mars
2020

2021
4

2022
3

2022
4

2023
1

Utredningar måste uppdateras
Länsstyrelsen kräver att 
en arkeologisk utredning ska tas 
fram.

PLAN
2020.12

K WR
(NS)

Trolldalen – etapp 2
12 nya villatomter

3 feb
2021

2022
1

2023
1

2023
2

2023
2

Arkeologisk utredning beställd maj 
2021. Avvaktar uppdatering av 
dagvattenutredning, diskussioner om 
verksamhetsområde krävs Inväntar 
geoteknik

PLAN 
2021.9

K MJ
(JE)

Västra delen av Strängstorp
Planläggning av befintlig 
bebyggelse

16 maj
2018

2021
1

2023
1

2023
2

2023
3

Delad från PLAN 2018.4
Riskutredning behöver 
beställas. Nedprioriterad i 
förhållande till andra detaljplaner.

PLAN
2022.2

K YKL Solparken 9 mars
2022

2023
1

2023
2

2023
3

2023
4

Naturvärdesinventering och 
dagvattenutredning ska tas fram mm

Detaljplaner med prio 2

6
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Ärende
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2017.2

E SE
Konsult

Lövkojan 10 Etapp 2
48 bostäder i bef + bygga ut 
med ytterligare bostäder

1 feb
2017

Plankonsult anlitad av exploatör, 
väntar på besked från exploatör.
Avskrivs

PLAN
2018.3

E WR Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

Utredningar ska tas fram, samråd 
med Trafikverket.
Ny projektledare på Kronfågel, 
omtag. Ej prioriterad av exploatören.

PLAN
2018.12

K WR Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

Finns inget behov av fler 
förskoleplatser i närtid.
Avskrivs

PLAN
2020.4

E MJ
konsult

Svartbäcksvägen
ca 150 bostäder

13 maj
2020

Exploatören vill skjuta fram tidplanen

PLAN
2017.5

E MJ
(JE)

Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning har tagits 
fram. Inväntar skiss från exploatör 
Avskrivs

PLAN
2020.14

E WR
(JE)

Värmbolsvägen
Ny bostadsbebyggelse

7 april
2021

Inväntar exploatör

PLAN
2021.5

E WR
konsult
(PL)

Malmsheden
Nytt industri-
verksamhetsområde

3 mars
2021

Avvakta ny översiktsplan

Detaljplaner som är vilande



Ärende 
nr

Kost
nad

Handläggar
e

Ärende Status

PLAN
2017.4

K SE Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna) Uppdrag i BMN 2017-06-14
Konsult klar, startmöte juni 2022

K Lars-
Herman
DL 
SE

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

Uppdrag i kommunplan 2019-2022
Vilande

KS/
2021:31

K Sara 
Eresund
Jennie 
Hjertberg

Framtidsplan 2050 – Översiktsplan för Katrineholms kommun Pågående

8

Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram







Kriterier för prioritering av detaljplaner
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.

Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för 
Katrineholms kommun

● Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
● Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
● Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
● Stor betydelse för kommunens attraktivitet

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

● Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Bostäder färre än 30 lägenheter
● Mindre infrastrukturprojekt
● Bevarande av kulturmiljöer
● Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Prio 3 Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.

● Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en 
väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på 
uppdragets dignitet.
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Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
E Planer som bekostas av exploatören

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, 
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av 
samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är 
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av 
Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare

EB Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
YKL Yeneba King Liljencrantz
JF Jonatan Faijersson
MJ Maela Jaanivald
WR William Rytterström

12



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15
Vår beteckning

PLAN.2022.4

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

Sara Eresund
Handläggare telefon

0150-488109
Handläggare e-post

sara.eresund@katrineholm.se

4. Avskrivning av inaktuella planuppdrag

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att avskriva följande planuppdrag

· Detaljplan för fastigheten Lövkojan 10, Kvarnen - etapp 2, Katrineholms kommun

(PLAN.2017.2)

· Detaljplan för fastigheterna Plogen 3 och 4 samt del av Nävertorp 5:1, Katrineholms

kommun (PLAN.2018.12)

· Detaljplan för Norra stadsdelen, del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms

kommun (PLAN.2017.5)

Motivering
Bygg- och miljönämnden har för närvarande 25 beslutade planuppdrag. Uppdragen är

indelade i tre olika prioriteringskategorier samt några ligger på en vilande kategori. För att

kunna prioritera de olika ärendena och rikta resurserna till planer som är aktiva ses listan

med uppdrag nu över.

Sammanfattning av ärendet
I dokumentet pågående planer finns tre uppdrag i kategorin vilande som inte anses

aktuella för vidare handläggning. Dessa tre planuppdrag föreslås därför avskrivas av olika

anledningar.

Nedan följer en lista på vilka uppdrag som föreslås avskrivas samt motivering till varför de

inte längre är aktuella:

Detaljplan för fastigheten Lövkojan 10, kvarnen etapp 2, Katrineholms kommun

(PLAN.2017.2)

Uppdrag togs i samband med arbetet för detaljplan för Lövkojan 10 - etapp 1,

fastighetsägaren har sedan 2019 inte visat intresse för fortsatt arbete med etapp 2.

Fastigheten ingår även i det pågående arbetet med ett strukturprogram för

resecentrum/centrum vilket gör det lämpligt att fastigheten ingår i ett större sammanhang i

kommande detaljplanearbete för hela området.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15 10:23:11
Vår beteckning

PLAN.2022.4

Detaljplan för fastigheterna Plogen 3 och 4 samt del av Nävertorp 5:1, Katrineholms

kommun (PLAN.2018.12)

Detaljplanens syfte var att skapa möjligheter för att bygga en förskola i området. Det har

visat sig att det på kort och medellång sikt inte finns något behov av ytterligare

förskoleplatser i området.

Detaljplan för Norra stadsdelen, del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms

kommun (PLAN.2017.5)

Planområdets omfattning har förändrats främst på grund av utredningar kring markens

byggbarhet samt att skolan har ändrat läge och har planlagts separat. Ett nytt grepp

behöver tas för området kring omfattning och utformning.

Sara Eresund

Plansamordnare

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Länsstyrelsen i Södermanland

Lantmäteriet

Detaljplanernas akter



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon växeln: 0150 570 00

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se
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5. Godkännande – Detaljplan för Stortorget

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att 

1. godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2022-11-16.
2. godkänna detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, samt

överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under

granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan tas upp för

antagande i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 16 december 2021 -

20 januari 2022. Totalt inkom 37 yttranden varav 5 utan erinran. Samtliga yttranden,

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

finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2022-11-16.

Ärendets handlingar
Plankarta_A4_Antagande.pdf;Granskningsutlåtande Stortorget;Planbeskrivning Antagande

Stortorget

William Rytterström

Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Exploatör

Akten



Antagandehandling

Samhällsbyggnadsförvaltningen PLAN.2013.8

ANTAGANDEHANDLING

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningeni Katrineholm 2022-11-16 1(38)

Planbeskrivning
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Katrineholms kommun
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Inledning
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen
ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad man får och inte får göra för byggåtgärder inom
planområdet. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan
hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll och ibland ingår även andra
handlingar, till exempel en illustrationskarta eller enmiljökonsekvensbeskrivning.

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

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningenoch 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 miljönämndeneller i
Kommunfullmäktige.

Denna detaljplan handläggs med normalt förfarande enligt Plan- och bygglag (2010:900).

Planhandlingar
 Plankarta
 Planbeskrivning (detta dokument)
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning

Bilagor
 Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan, Stortorget, Katrineholm, Åkerlöf

Hallin Akustik, 2021-11-15.
 Rapport – Riskhänsyn i detaljplan, Stortorget, Katrineholms kommun, Tyréns, 2015-06-26.
 PM - Komplettering riskhänsyn i detaljplan, Stortorget, Katrineholms kommun, Tyréns,

2015-12-16.
 Riskhänsyn i detaljplan, Katrineholm - Revidering av tidigare riskutredning, Tyréns, 2022-

11-15.
 Mark- och grundvattenundersökning,Ramböll, 2016-09-28.
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 Grundundersökning,Stortorget, Arkaden, Katrineholms kommun, K-konsult, 1988-11-11.
 Stortorget i Katrineholm, Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling, Sörmlands museum,

rapport 2014:2.
 Vinnande bidrag arkitekttävling ”Klädd till fest”, Kontoret arkitekter Malmö AB / Nyréns.
 Skuggstudie, tillhörande detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, Katrineholms

kommun, 2015-08-17.

Planens syfte och huvuddrag

Bakgrund
Stortorget i Katrineholmhar under åren varit en plats i ständig förändring och dess funktion har
varierat från att ha varit en aktiv handelsplats, via parkeringsplats, till att idag vara en plats som
mest används under speciella tillställningar. Som ett led i utvecklingen av Stortorget har
invånarna i Katrineholms kommun varit inkopplade i arbetet med att ta fram ett nytt förslag för
utformning av torget. Under 2012 genomfördes ett projekt med att hitta nya funktioner för själva
torgytan för att skapa mer liv, gemenskap och rörelse i centrala Katrineholm. Projektet
resulterade i ett gestaltningsförslagmed nya funktioner och aktivitetsytor, med syfte att göra
torget mer intressant för invånare och besökare samt för att möjliggöra nya sätt att använda
torget. I detta förslag fanns även visionen om en byggnad som ramar in torget, skapar ett
tydligare offentligt rum och som även bidrar ytterligare till de kvaliteter som går att finna på
torget; såsom den varierade byggnadshistoriken och det centrala läget i Katrineholms stad.

Under 2014 genomfördes en arkitekttävlingmed syftet att få fram förslag på hur en byggnad,
som ska fungera som landmärke på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Den 25 april 2014 var
det tävlingsstart och vid tävlingens avslut 11 juli hade totalt 135 tävlingsbidrag inkommit.
Vinnande bidrag blev ”Klädd till fest” av Kontoret ArkitekterMalmö AB. Det visade sig att förslaget
var för kostsamt att genomföra. 2021 kom en exploatör in med ett förslag på byggnad på torget
och planarbetet togs upp igen.

Syfte
Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten
Sandbäcken 3:1, är att skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta
uppnås genom omgestaltning av torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets
norra sida.

Plandata

Läge och areal
Planområdet ligger i centrala Katrineholm, i direkt anslutning till huvudstråk för handel och
resecentrum.Området omfattar 8300 m2 och begränsas av Fabriksgatan i norr samt befintlig
bebyggelse i östlig, västlig och sydlig riktning.

Markägoförhållanden
Fastigheten Sandbäcken 3:1 är i kommunal ägo.
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Planområdets läge i centrala Katrineholm.

Tidigare ställningstaganden

Kommunala beslut
Byggnadsnämndenbeslutade den 10 december 2013 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningeni
uppdrag att upprätta en detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, i syfte att tillskapa
möjligheter för ett torg med aktivt folkliv och en ny byggnad längs med Fabriksgatan.

Arkitekttävling
Under 2014 genomfördes en arkitekttävlingmed syftet att få fram förslag på hur en byggnad,
som ska fungera som landmärke på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Den 25 april 2014 var
det tävlingsstart och vid tävlingens avslut 11 juli hade totalt 135 tävlingsbidrag inkommit.
Vinnande bidrag blev ”Klädd till fest” av Kontoret ArkitekterMalmö AB.

Översiktsplan
Planområdet omfattas av Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden, antagen 17
november 2014. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

Att förtäta i de centrala delarna av Katrineholm stämmer väl överensmed strategierna i
Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden. Katrineholm ska vara den blandade och
attraktiva staden där komplettering av bebyggelse sker i befintlig bebyggdmiljö med hänsyn till
stadens historia. Det är en stad för alla där det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan
vistas där på lika villkor. I markanvändningskarta till Översiktsplan 2030 ingår Stortorget i område
för tät stadsbebyggelse där förtätning kan ske.

Detaljplan
För planområdet gäller idag en detaljplan antagen 28 mars 1988, samt en detaljplan antagen 24
oktober 1994. Detaljplanen från 1988 anger användning ”Torg”, ”Arkad” och ”Kiosk” inom det
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aktuella planområdet. Detaljplan från 1994 anger användning ”Torg med ramp” inom del med
befintlig tunnel under spårområdet.

Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården,D28 Katrineholm. Planförslagets
påverkan på riksintresset, kulturmiljön och stadsbildenbeskrivs närmare i denna
planbeskrivning.Planområdet gränsar till riksintresse för kommunikationer – järnväg.

Behovsbedömningav planensmiljöpåverkan
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära
någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningenmedmark, vatten eller andra
resurser. Således kommer ingenmiljökonsekvensbeskrivningenl. 6 kap. 11 § MB att skapas.
Denna bedömning grundas på att några negativa konsekvenser av planförslaget på miljön inte
kunnat påträffas. Behovsbedömningenhar varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar
kommunens uppfattning.

Länsstyrelsen vill dock framföra följande aspekter inför det fortsatta planarbetet:
 Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövårdenKatrineholm (D28) samt att

området gränsar till riksintresse för kommunikationer – järnväg. I det fortsatta
planarbetet ska kommunen visa hur detaljplanen tillgodoser dessa riksintressen.

 Utifrån föreslagenmarkanvändning bedömer Länsstyrelsen att avståndet till järnvägen
inte utgör ett tillräckligt skydd vid en olycka med farligt gods. Länsstyrelsen ser att
åtgärder behövs för att i första hand minska konsekvensen vid en olycka. Kommunen bör
göra en riskanalys för att klara ut vilka åtgärder som behövs.

 I området utanför föreslaget planområde har det förekommit verksamheter som
hanterat bl.a. lösningsmedel, oljor och färger. Det finns uppgifter i EBH-stödet om att
även trikloretylen (TRI) eventuellt har använts. Om planförslaget avser att tillåta bostäder
eller uppmuntrar till annan vistelse där markanvändningen ska hålla krav för känslig
markanvändning, så behöver den eventuella föroreningssituationen för ämnen som kan
ha spridits från intilliggande verksamheter utredas.

 Länsstyrelsendelar kommunens uppfattning att en bullerutredningbör genomföras.

Förenlighetmed miljöbalken
Detaljplanenbedöms vara förenlig medmiljöbalkens grundläggande bestämmelser för
hushållningmed mark- och vattenområden.Miljökvalitetsnormerbedöms inte överskridas inom
planområdet.

Förutsättningar

Torgets historik
Stortorget var ursprungligen en yta som tillhörde järnvägsområdet och blev en plats där
torghandel uppstod på naturlig väg. Torget finns inte markerat på en karta förrän 1891 och att
detta var en oplanerad yta bekräftas av att man 1884 plöjde upp hela platsen, dikade och
besådde denmed gräs.

Av den tidigaste bebyggelsen runt torget finns ingenting kvar. Däremot finns flertalet byggnader
från 1900-talets början. Den södra sidans jugendbyggnaderoch kanske i synnerhet byggnaden
Framtiden, vars första etapp var färdig 1917, indikerar platsens statusförändring från att ha varit
enbart en handelsplats till att bli stadens huvudtorg. Under 1900-talets början stod även två
magasinsbyggnader strax norr om torget.
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Torghandel på 1930-talet med byggnaden Framtiden i bakgrunden. Bild: Katrineholms kommunarkiv.

Under 1950-talet upptogs torgets norra del av en busstation. Köpmangatan som löper längs
torgets södra sida var dessutom trafikerad. Samtidigt som det var mer liv och rörelse på torget i
äldre tider, så var planerarnas ambition att stadens centrum inte skulle inrymma några bostäder
utan endast butiker, lokaler och kontor.

Under 1980-talet gjorde nya planeringsideal sig gällande och den omgestaltning som torget
fortfarande genomgår har sin början i 1980-talets vilja att få mer liv i centrum och på torget.
Under 1980-talet togs flera grepp i syfte att göra torget till en mer attraktiv plats. Köpmangatan
som löper längs torgets södra sida och denmot öster anslutande Strömplan gjordes trafikfria. Ett
kvarter i torgets västra ände, kallat Raggarbacken, revs och nuvarande byggnad på torgets västra
kortsida uppfördes 1990. 1996 var gångtunneln under järnvägen färdig och den tidigare
gångbron som funnits i olika former sedan sekelskiftet revs slutgiltigt.

Torget har genomgått ett antal skepnader under årens lopp. Idag har torget en tämligen stor,
öppen yta, som i mångt och mycket är resultatet av 1980-talets planeringsambitioner.

Torget idag
Rumslig struktur
Stortorget i Katrineholmhar ett dominerande centralt läge vid den södra sidan av järnvägen.
Torget är rektangulärt till sin form och öppnar upp sig mot norr där det angränsar till
Fabriksgatan och järnvägsområdet. I sydlig, västlig och östlig riktning är torget slutet och inramat
av bebyggelse.Mot söder finns öppningar i torgets båda hörn längs med Köpmangatan. Torgets
sydöstra hörn vetter mot Strömplan, en cirkelformad plats från vilken Köpmangatan och
Hantverkargatan grenar sig. Det sydvästra hörnet vetter mot en vinkelrät gatukorsning,
Köpmangatan/Drottninggatan. I torgets förlängning i östlig riktning tar handel vid och i västlig
riktning bebyggelse av industriell karaktär.
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På torgets norrsida står en öppen arkad som är tänkt att förena torgplatsenmed den
intilliggandebusstationen norr om planområdet. Arkaden bidrar även till att rumsligt definiera
torgytan.

Användning
Stortorget i Katrineholm används i dagsläget till torgändamål, med viss förekomst av torghandel
på en begränsad yta. Under begränsade tidsperioder varje år tas torgytan i anspråk för diverse
aktiviteter så som Katrineholmsveckan,matmarknad, torghandel etc.

Torgets norra del med siktlinjermot järnvägsområdet.

Torget i östlig riktningmed fontän omgiven av stenmurar.
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Rumsbildandestenmurar i torgets centrala del.

Tunnel under järnvägenmed bred gång- och cykelbana.

Mark och vegetation
Höjdskillnader
I den östra delen av planområdet förekommer en markant marknivåskillnad vid befintlig
tunnelnedfart, i nord-sydlig riktning under järnvägen. Västra sidan av tunnelnedfartenär utförd i
gradäng uppmot torgytan med en separat trappavsats närmast arkaden och Fabriksgatan. Östra
sidan av tunnelnedfartenbildar en vägg med enmindre trappavsats upp mot Framtidenhuset.
Utöver tunnelnedfarten förekommer inga marknivåskillnader av betydelse inom planområdet.

Markbeläggning
Torgets stenläggning är av bågsättningstypmed gatsten av svensk granit.
Stortorgets stora ytor av gatsten utgör en kulturhistorisk, estetisk och materialmässig resurs
vilket bör tas i beaktning vid framtida omgestaltning.
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Fontän
Fontänen på Stortorget är karaktärsskapande för platsen som den ser ut idag och tillkom
troligtvis under 1920–1930-talet. Utformning för fontänen är kvadratisk med rundade hörn med
ett utförande i bearbetad granit. Fontänen döljs i dagsläget av senare tillkomna stenmurar.
Kommunen har egna vattenledningar/dagvattenledningartill fontän och vattenautomat.

Vegetation
Torgytans strikt rektangulära form förstärks och ramas in av trädrader längsmed Köpmangatan,
torgets kortsidor och arkaden samt vegetation (buskage, planteringar och träd) längs med
järnvägstunneln. Befintlig växtlighet finns även i anslutning till fontänenmed omgivande
stenmurar i form av träd, buskage samt planteringar.

Belysning
Belysningsstolparfinns längsmed Köpmangatans gångbana, i anslutning till gång- och
cykeltunnel under spårområdet samt i övrigt till synes ostrukturerat placerade utmed torgytan.
Kommunen ansvarar för befintliga belysningsledningar inom planområdet.

Befintlig bebyggelse
Ett tydligt karaktärsdrag för torget är bebyggelsens spridning i formspråk och tillkomsttid. Alla
byggnader är representanter för sin samtid och berättar om rådande samhällsideal,
arkitekturströmningar och teknisk byggnadsutveckling. Byggnadsvariationen skapar en
intressant och dynamisk miljö som bär stora upplevelsekvaliteter.Trots brokigheten finns flera
gemensammadrag och spännande visuella komponenter hos husen. Byggnaderna definieras av
de synliga brandgavlarna, fasaddetaljer, element och kulörer bidrar till att artikulera varje hus.
Gemensamt för husen är en omsorg om detaljerna som trots mindre förändringar fortfarande är
tydligt avläsbara.

Torgets södra sida kantas av en varierad, på gränsen till brokig, och karaktärsskapande
bebyggelse.Husraden längs med Köpmangatan, Kv Humlen 1, Kv Näckrosen 7, 8, 9, 10, 12 och
15, kan närmast ses som ett signalement för torget med dess brokiga taknockssiluett.

Kv Näckrosen 15, 12 och 10 längs med Köpmangatan.
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Kv Näckrosen 15, 12, 10 och 9 med torget i förgrunden.

Byggnaden på torgets östra sida kallad ”Framtiden” är uppförd i två etappermed början 1912
och färdigställande 14 år senare. Den u-formade byggnadskroppen är uppförd i historiserande
robust stil, med drag av herrgårdsbarock och nationalromantik. Byggnaden svarar mot det tidiga
1900-talets stigande behov av såväl bostäder som butiker och kontor. Byggnaden tar upp ett helt
kvarter och förmedlar med sin terrass och butiksbottenvåning en stark urban karaktär.

Framtidenhuset.
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Kv Pionen 4.

Kvarteret Pionen, väster om utpekat planområde, byggdes år 1990 på platsen som tidigare
kallats Raggarbacken. Byggnaden i återhållsam postmodernistisk stil är det senaste tillskottet
runt torget. Kvarteret Pionen är i sin helhet ett diskret men samtidigt gediget hus, väl anpassat till
platsen och övrig bebyggelse.

På torgets norrsida står en arkad, byggd 1989, på den plats där en ny byggnad är tänkt att
uppföras. Arkadbyggnaden, som är postmodern till sin utformning, för med sitt välvda plåttak
tankarna till en tågvagn. Den öppna konstruktionen är tänkt att förena torgplatsenmed den
intilliggandebusstationen.

I anslutning till torgets nordvästra hörn ligger det gamla godsmagasinet som idag är platsens
äldsta byggnad, uppförd någon gång mellan 1870–1890-talet. Byggnadens form visar på en
konstruktion som var lämpad för sitt ändamål och vittnar om järnvägens betydelse för
godstransporten och sannolikt om stadens omfattande industriproduktion. Byggnadenmed sin
rödfärgade fasadpanel bidrar till en intressant kontrastverkan i förhållande till torgets i övrigt
påkostade stenstads-bebyggelse.
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Arkadenpå torgets norrsida.

Siktlinjemellan Pionen 4 och arkadenmot godsmagasinet.

Mer utförlig information om byggnaderna och miljöerna som omger Stortorget återfinns i
rapporten ”Stortorget i Katrineholm – Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling”, Sörmlands
museum, 2014:02.

Service
Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms centrummed både kommersiell och
offentlig service.
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Gator och trafik
Gång- och cykel
Stortorget, med anslutande delar av Köpmangatan, Drottninggatan och Hantverkargatan, utgör
gågator i Katrineholms centrum. Det innebär att fordon med rätt att köra på gågata, samt
cyklister, endast får köra i gångfart och att företräde ska lämnas för gångtrafikanter.
Trafikmätning har utförts för korsningen vid Köpmangatan/Drottninggatan (gågata) under 2013
och visar att drygt 100 fordon per dygn trafikerar gågatan.

Resultat trafikmätning för korsningen vid Köpmangatan/Drottninggatan(gågata).

Enligt gång- och cykelplan för Katrineholms kommun så pekas Köpmangatan, med anslutning till
Drottninggatan, Hantverkargatan, Carl Fredrikssons gränd samt stråket mellan spårområdets
södra och norra sida under järnvägstunneln, ut som huvudnät för gång- och cykeltrafik i centrala
Katrineholm. Detta nät utgörs främst av befintliga gång- och cykelvägar och ställer krav på hög
standard, god framkomlighet och tydlig vägvisning. Skyltning för cykel över torget, längs med
Köpmangatan, har i dagsläget tagits bort på grund av alltför höga hastigheter.

Område för gågata i centrala Katrineholm (gul markering).

Mätpunkt/Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Köpmangatan/
Drottninggatan

- 132 110 122 98 - -
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Huvudnät för gång- och cykeltrafik (gul streckad linje).

Biltrafik
Fabriksgatan går parallellt med torgets norra del i öst/västlig riktning och avskiljer torgytan från
resecentrumoch järnvägsområdet. Fabriksgatan är förhållandevis vältrafikerad för tillgänglighet
till resecentrum (busstrafik), parkering i anslutning till område för kollektivtrafik (tåg), parkering i
anslutning till område för handel i centrum, samt som genomfartsled i öst/västlig riktning genom
Katrineholms centrum.

Trafikmätning har utförts för Fabriksgatan under 2013, med mätpunkt precis norr om befintlig
torgyta:

Resultat trafikmätning för Fabriksgatan,utförd 2013.

Mätning har utförts i både östlig och västlig riktning och visar drygt 4000 fordon per dygn i
respektive riktning. Vardagsdygnsmedel på Fabriksgatan är 8573 fordon per dygn i mätningen.
Beroende på när mätningen utfördes under 2013 är det plus/minus 5–10%
årsvardagsmedeldygnstrafik (ÅVDT). Slutsatsen från mätningen är att Fabriksgatan, i direkt
anslutning till planområdet, är relativt vältrafikerad.

Gällande hastighet i centrala Katrineholm är 40 km/h. Fabriksgatan är skyltad rekommenderad
hastighet 30 km/h och är försedd med upphöjda övergångsställen för att hålla nere
hastigheternapå raksträckan.

Mätpunkt/Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Fabriksgatan
västlig riktning

- 4156 4041 4146 4607 - -

Fabriksgatan
östlig riktning

- 4237 4024 4275 4806 - -
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Planområdet ligger i ett utsatt läge nära bilväg och resecentrummed risk för vägtrafikbuller.
Buller kopplat till spår- och vägtrafik utreds separat och presenterasmer utförligt under avsnitt
Buller (sid. 28).

Parkering
I dagsläget finns inga möjligheter till parkering inom utpekat planområde (torget).

Norr och öster om planområdet finns större parkeringsytor i anslutning till resecentrumsamt
område för centrumhandel. I centrala Katrineholm finns det totalt ca 1200 parkerings-platser
under dagtid. Inom 300 meter från planområdet finns kommunens parkeringshus Loket som
erbjuder 237 bilplatsermed obegränsad parkeringstid. Enligt Kommunens parkeringsstrategi så
används flexibel parkeringsnorm vid nyexploatering. Parkeringstalet anger ett minsta antal
parkeringsplatser som krävs för att få bygga på platsen och det bestäms utifrån exploateringens
förutsättningar och behov. Parkeringsnorm vid nyexploateringmed flerbostadshus i centrala
Katrineholm ligger vanligtvis på ca 0,7–0,8 bilplatser per lägenhet.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms Resecentrumoch Järnvägsstation, med
tillgänglighet till både tåg- och busstrafik. Enligt Översiktsplan 2030 – del staden ska en tätare och
högre bebyggelse, i närhet av Katrineholm centrum, eftersträvas för att bidra till att utveckla
stadskärnan. Bostäder i ett centralt läge bidrar till ett större utbud för kollektivtrafikenoch det
stationsnära läget är optimalt för pendlare.

Enligt översiktsplanen ska också kollektivtrafikenprioriteras i förhållande till biltrafiken i staden. I
särskilda konfliktområden där konflikter mellan trafikslagen finns idag, bland annat vid
Resecentrum, kan ytterligare prioriteringar göras, till exempelmed egen fil för buss. Kommunen
planerar att bygga om resecentrum inom en nära framtid, vilket har tagits med i beaktande vid
utformning av det nytillkomna huset.

Tåg- och busstrafik har en stor inverkan på bullersituationen för den nya bebyggelsenpå
Stortorget. Buller kopplat till väg- och spårtrafik utreds separat och presenterasmer utförligt
under avsnitt Buller (sid. 28).

Tågtrafik
Planområdet angränsar till riksintresse för kommunikationer - järnväg. Förbi Stortorgets norra
del leder östra och södra Stambananmed tillhörande resecentrumpå spårområdets norra sida.
Båda banorna är av internationell betydelse och mycket viktiga för person- och godstrafik.
Pendlingsmöjligheternai centrala Katrineholm kopplat till tågtrafik är mycket goda.

Busstrafik
Stadstrafikens bussar samt landsbygdsbussar har hållplatser vid Resecentrum. Detta innefattar
cirka 18 olika busslinjer som i dagsläget utgör en förhållandevis stor andel tung trafik på
Fabriksgatan. Ett antal busslinjer har dessutom angöring vid befintlig parkeringsficka längs med
Stortorgets norra sida, parallellt med arkaden.

Järnvägen
Södra och östra Stambananmöts i Katrineholmoch sträcker sig genom stadens centrala delar.
På stambanan transporteras persontåg, godståg och godståg med farligt gods. På järnvägen
förbi tätorten i Katrineholm löper ett dubbelspår både för västra och södra stambanan.
Hastigheten varierar beroende på typ av tåg. Hastigheten är mellan 50–200 km/h för persontåg
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och 135–230 km/h för godståg. De tåg som stannar i Katrineholm har en inbromsningssträcka på
cirka 2 km vilket gör att hastigheten för en del tåg är lägre än normal hastighet.

Järnvägen och de transporter som sker på den kan utgöra risk för störning för de människor som
vistas och bor i närheten. Vid normal drift bedöms störningarna huvudsakligenbestå av buller
och vibrationer. Vid en eventuell olycka, exempelvis en urspårningmed brand i ett fordon som
följd, bedöms dock störningarna kunna bli betydligt allvarligare. För att få en bild av den
påverkan som järnvägen har på nybyggnation på Stortorget, så utreds risk och buller kopplat till
spårtrafik separat och presenterasmer utförligt under avsnitt Buller (sid. 28) och Hälsa och
Säkerhet (sid. 33).

Kulturmiljö
Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården,D28 Katrineholm. Enligt 3 kap 6 § i
MB, Miljöbalken (1998:808), skall områden som är av riksintresse för kulturmiljövården skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Stortorget nämns i områdets
värdetext som ett viktigt uttryck för riksintresset.

Motivering av riksintresset (D28):
 Stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor och där

utvecklingsstrategiernafrån ren landsbygd till modern stad är läsbara.
 Uttryck för riksintresset: Stadsplan och bebyggelse vid järnvägsstationen, järnvägen och

stortorget.

För detaljplanen relevantamål för att tillgodose riksintresset:
 Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstidenska

bibehållasmen kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas.
 Centrala kommunala funktioner bör ligga kvar i samhället och handel i centrum ska ges

förutsättningar att leva vidare.
 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo

kvar och nyttja denna.
 Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls.
 Trädalléer vårdas och bibehålls.

Kulturmiljöunderlagtill arkitekttävling
I samband med utlysning av arkitekttävling togs ett kulturmiljöunderlag fram för torget. Syftet
med detta kulturmiljöunderlagvar att tillhandahålla ett material till tävlingens deltagare, för att
skapa en förståelse för torget, dess signalement och kulturhistoriskt värde.

Följande lyfts upp i programmet som värdeskapande komponenter för Stortorget:
 Torgets historik
 Torgets byggnader
 Siktlinjer
 Tunneln
 Fontän
 Markbeläggning
 Kontaktenmed järnvägsområdet

Sammanfattande synpunkter för torget och det nya huset:
 Torget samt bebyggelsenoch miljön runt torget besitter stora kulturhistoriska värden.
 Torgplatsen ger historiska dimensioner och berättar om stadens utveckling.
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 Torget är en miljömed stora visuella kvaliteter som är identitetsskapande,rumsbildande
och förmedlar ett starkt upplevelsevärde.

 Torget har en stark urban karaktär.
 En ny byggnad på torget behöver inte utgöra något hot mot det befintliga torgets

kulturmiljö då platsen har ändrats flera gånger under årets lopp och byggnader har stått
på torget tidigare.

 En ny byggnad på torget kan resultera i att siktlinjer och kontaktenmed järnvägsområdet
går förlorad, vilket skulle kunna påverka riksintressets värde negativt.

 Bebyggelsenhar olika karaktär men ger som helhet ett harmoniskt intryck. Här ryms, de i
riksintresset beskrivna, förändringsstadierna.

 Höga kvaliteter hos torgytan med fontän och gatustensbeläggning.

Fornlämningar
Det finns ingen känd fornlämning eller något fornfynd inom planområdet. Eventuella lämningar
inom planområdet har sannolikt skadats så kraftigt att dokumentation av dessa inte skulle tillföra
någon värdefull kunskap. Omman vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning så
föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen.

Förorenadmark
En mark- och grundvattenundersökninghar genomförts på Stortorget under hösten 2016 för att
undersöka föroreningssituationen i området. Analysresultatet visar att inga föroreningshalter
över riktvärden har identifierats i jord, grundvatten eller porgasmätningar. Med hänsyn till
resultatet från uttagna prover bedöms föroreningar på Stortorget ej förorsaka oacceptabla risker
med avseende på människors hälsa eller miljö. Kadmium och krom förekom över nivå för mindre
än ringa risk i ett jordprov och detta ska beaktas vid eventuellt schakt av massorna.

Geotekniska förutsättningar
Någon geoteknisk undersökning av områdets grundförhållanden har inte genomförts i samband
med framtagande av aktuell detaljplan.Markundersökning finns tillgänglig, utförd 1988, i
sambandmed uppförandet av befintlig arkad. Enligt utlåtande består marken av fyllning på silt,
tillåtenmedelgrundpåkänningkan sättas till 50 kPa och vatten har noterats ca 2,5 m under ytan.
Fastare jordarter påträffades 2–3 meter undermarknivå och ingen risk för ras eller skred
föreligger.

Markradon
Normalrisk för radon föreligger.

Förändringar

Ny utformning av Stortorget
Som ett led i utvecklingen av centrala Katrineholmhar kommunens invånare varit inkopplade i
arbetetmed att ta fram ett nytt förslag till utformning av Stortorget. Under 2012 genomfördes ett
projekt med syfte att hitta nya funktioner för torgytan, för att i förlängningen skapa
förutsättningar för mer liv, rörelse och gemenskap i centrala Katrineholm. Projektet resulterade i
gestaltningsförslaget som visas i bilden på nästa sida, framtaget av SWECO, som bygger på idén
att aktivera torgets ytterkanter med sociala aktiviteter och lämnamitten öppen för spontana
händelser. På så vis får torget ett upplägg motsatt hur det är idag, där torgets mittzon sluter sig
mot ett händelsefattigt yttre.

Förslaget är förankrat i och förstärker torgets och omgivningens befintligt strikta struktur. En
viktig faktor för att aktivera torget är dock att åstadkomma diagonalrörelser så att folk leds in
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över torget och inte bara passerar utmed Köpmangatan. Gestaltningsförslaget visar sluttande
gräsytor med sittmöjligheter längs med Köpmangatan, en liten lund/träddunge i torgets västra
del samt en vattenspegelmed utrymme för lek centralt på torget. Den befintliga arkaden som i
dagsläget löper parallellt med Fabriksgatan har enligt förslaget fått en ny placering parallellt med
nedgångenmot järnvägstunneln.

Swecos förslag på hur Stortorget kan tänkas utformas. Bild:Sweco.

Torg (TORG)
Bestämmelse för torg medger gång- och cykeltrafik, torghandel, tillfälliga serveringar och publika
verksamheter. Parkering får ej förekomma. I övrigt styr inte detaljplanen specifik utformning av
torgytan. Viktigt vid utveckling av torget är att det finns utrymme för sociala funktioner, som
skapar förutsättningar för ett aktivt, tryggt och säkert torg med utrymme för liv, rörelse och
gemenskap.

Vid ny utformning av torgytan bör hänsyn tas till de höga kvaliteter som fontän och
markbeläggning utgör.

Förslag till ny placering av arkad är inte aktuellt vid ny utformning av Stortorget och därför införs
ingen byggrätt för denna i plankarta.

Ny byggnad på torget
I det gestaltningsförslag som togs fram av Sweco för Stortorget fanns även visionen om en
byggnad som ramar in torget och skapar ett tydligare offentligt rum. Byggnaden skulle bidra
ytterligare till att lyfta fram de kvaliteter som går att finna på torget, såsom den varierade
byggnadshistorikenoch det centrala läget i Katrineholm. Under 2014 genomfördes en
arkitekttävlingmed syftet att få fram förslag på hur en byggnad, som ska fungera som landmärke
på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Vinnande bidrag i arkitekttävlingenblev förslaget
”Klädd till fest” av Kontoret Arkitekter AB. Byggnaden ger intrycket av att vara ett ”stort litet hus”,
med utrymme för ca 28 lägenheter samt utrymme för verksamhetslokaler i bottenplan.
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Vinnande bidrag i arkitekttävlingen,förslaget "Klädd till fest". Bild: Kontoret ArkitekterMalmö AB.

Det vinnande förslaget ”Klädd till fest” har visat sig vara ett ekonomiskt kostsamt projekt att
genomföra. Förslaget ”Klädd till fest” möjliggjorde för 28 stycken lägenheter,
centrumverksamheter i bottenplan och en stor inglasad vinterträdgård som skulle sträcka sig
från entréplanet till byggnadens tak. En omgestaltning av huset har krävts för att kunna
möjliggöra en byggnad på torget. Den nya byggnaden har utformats utifrån sammamål, syfte
och kriterier som arkitekttävlingen. Byggnadens syfte och mål är fortfarande att det ska bli ett
landmärke och passa in i det förslag på torg som SWECO tog fram 2013 och bidra till en känsla av
ökad gemenskap på den offentliga platsen. Utöver kriterierna så ska byggnaden ta hänsyn till
riksintresset för kulturmiljön (Läs avsnittet om kulturmiljö). I listan nedan redovisas kommunens
kriterier som byggnaden ska uppfylla:

 Bottenvåning ska inrymma handels- och restaurangverksamheter.
 Byggnaden ska i övrigt innehålla bostäder och lokaler för verksamheter som bidrar till

torglivet.
 Bostäder i byggnaden ska främst vara tvåor på maximalt 65 kvadratmeter och treor på

maximalt 73 kvadratmeter. Eventuellt kan en till två lägenheter utformas som fyror på
maximalt 90 kvadratmeter.

 Byggnadens produktionskostnad per kvadratmeter BOA/LOA får inte överstiga 24 000 kr
exklusivemoms.

 Byggnaden ska följa gällande normer för buller.
 Parkering ska ej finnas i eller runt byggnaden.
 Tekniska utrymmen och lägenhetsförvaring i mindre skala ska finnas i källarplan eller

annan redovisad lösning.
 Byggnaden ska vara landmärkesbildande för Katrineholms stad.

Bostäder och centrum (B1C)
Inom planområdet skapas möjligheter att uppföra ett flerbostadshusmed ca 40 lägenheter.
Byggnaden är tänkt att utgöra ett landmärke och ska bidra till en stadsmässig karaktär som
skapar förutsättningar för mer liv och rörelse i centrala Katrineholm. För att bevara befintlig
torgyta i så stor utsträckning sommöjligt så begränsas den nya byggnaden till planområdets
norra del. Lokaler för centrumverksamhet, butiks- restaurang- och verksamhetslokalermed
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tillhörande utrymmen, ska finnas i bottenplan och får inrymmas i övriga våningsplan. Detta för
att skapa förutsättningar för liv och rörelse på torget. Bostäder får ej inrymmas i bottenplan då
detta kopplas samman med torgets sociala funktion. På plan två till fem kan bostäder finnas och
centrumverksamheterkan tillåtas. Det finnsmöjlighet att ordna en gemensam takterrass till
både bostäderna och verksamheterna.

Bostadsentréer ska ordnas mot Fabriksgatan. Entréer mot Fabriksgatan ska vara indragna från
fasad för att inte dörr ska öppnas i gång- och cykelbanan utanför. Samtliga verksamheter och
bostäder ska ha möjlighet att utrymma bort från Stambanan. Byggnadens sociala delar öppnar
sig mot torget med uteserveringar och balkonger i söderläge. Balkonger ska anordnas mot
byggnadens södra sida med anledning av de höga bullernivåerna från väg- och spårtrafiken i
norr. Det hindrar dock inte att balkonger även uppförs mot spårområdet.

Kulturmiljö
Planområdet är beläget inom område för riksintresse för kulturmiljö. Därför är det viktigt att
byggnadens utformning passar in i riksintresset. I plankartan finns det flera bestämmelser som
bidrar till att byggnaden kommer att passa in i riksintresset.

Siktlinjer
En viktig del av riksintresset är kontaktenmellan torget och resecentrum.Kontakten kommer att
behållas genom framförallt tre bestämmelser i plankartan. Den första bestämmelsenhandlar om
byggnadens placering på torget. Byggnadens placeringmöjliggör för fortsatt goda siktlinjer vid
dess östra och västra fasad. En passage ska uppföras mellan söder (torget) och norr
(resecentrum). Passagenmåste placerasminst 18 meter från östra respektive västra fasaden för
att få en koppling i mitten av byggnaden, den ska även vara minst 6 meter bred. Utan passagen
riskerar byggnaden uppfattas som en mur. Passagen bidrar bådemed en siktlinje där man kan
se resecentrum från torget men den kopplar även fysiskt ihop torget och resecentrum.

Till sist finns det även en bestämmelse som reglerar att minst 65% av fasadmaterialet för
entréplanet ska vara transparent eller utgöras av öppning för passage mellan norra och södra
sidan av byggnaden. Karm, båge och bleck tillhörande det transparanta materialet räknas som
del av det transparanta materialet. De stora partierna av transparant material i entréplan skapar
kontakt och genomsikt mellan torget och resecentrum.

Fasad
Hur fasaden upplevs är en viktig del sett till byggnadens påverkan på riksintresset.Materialet på
bottenvåningenska utföras med antingen grönt glaserat tegel eller ett transparant material
såsom fönster. Materialet på fasaden ovanför entréplan ska antingen vara grönt glaserat tegel
eller vit puts. Teglet är en central del av byggnaden, och med glaserat tegel menas riktigt tegel
med en glaserad yta. Den gröna färgen ska vara liknande NCS S5540-G20Y, och eftersom teglet
är glaserat så kan färgen skilja sig åt beroende på ljus och vinkel. Exempelvis kan den tidigare
nämnda NCS-koden också uppfattas som NCS S 7020-G10Y och 6020-G10Y. Teglet ska vara grönt
och NCS-koderna som är nämnda är riktlinjer på hur det ska se ut, se bild på nästa sida.
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Grönt glaserat tegel i NCS S5540-G20Y

Exempelbild på sockeln. Grönt glaserat tegel i liknandenyans.

En viktig del av riksintresset är dess koppling till stenstaden. Tydliga delar i stenstaden är både
tegel och putsade fasader. I Katrineholm finns det ett flertal exempel på detta, både byggnader
med tegel och putsad fasad. Fastigheten Ringblomman 4 består i huvuddel av grönt glaserat
tegel och omkring stationsområdet finns det exempel på byggnadermed en vit putsad fasad.

Grönt glaserat tegel på fastigheten Ringblomman4.
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Vit puts på stationshuset.

Vit puts vid stationsområdet.

På torget finns även Tempohuset (Näckrosen 15). En central del i den byggnaden är dess
glasmosaik i rutnätsmönster som pryder stora delar av fasaden. Den gröna glasmosaiken har
flera likheter med det gröna glaserade teglet som den nya byggnaden kommer uppföras i, bild på
glasmosaiken, se nästa sida.
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Glasmosaik på Tempohuset.

Det är även viktigt att fasaden inte blir en monoton yta. En viktig del av Stortorgets karaktär är
småskaligheten längs med Köpmangatan blandat med det större som finns i både
Framtidenhusetoch Pionenhuset. Den nya byggnaden blandar dessa två kvalitéer genom
storskaligheten i volymen tillsammansmed ett småskaligt fasaduttryck. Detta uppnås genom
fasadbestämmelsensom reglerar att två olika material ska finnas, grönt glaserat tegel samt vit
puts, båda materialen har en stark koppling till riksintresset. Fasaden bryts även upp av
balkonger som kragar ut diagonalt mot torget. Balkongermåste hänga minst 5 meter över
markhöjd för att inte privatisera torgytan.

Höjd och volym
Detaljplanen tillåter 3 olika totalhöjder. Att reglera höjden är en viktig del i hur byggnaden
uppfattas inom riksintressetmen det som är ännu viktigare är den upplevda höjden av
byggnaden.Mot torget tillåts en totalhöjd på högst 19.5 meter. Det är viktigt att höjdenmot
torget inte blir högre än redan befintlig bebyggelse där. Totalhöjden på Framtidenhusetär 21
meter och på Pionenhuset är den 17 meter. Den delen av byggnaden som är mot norr
(stationsområdet) tillåts också en totalhöjd på max 19.5 meter men 45% av ytan får vara 21
meter, varav 20% får vara 23 meter. Genom att hålla nere majoriteten av höjderna på norra sidan
av huset så upplevs det inte för högt. Samtidigt bidrar varierande höjder på byggnaden till att
den inte upplevsmonoton och stel. I framtagandet av detaljplanenhar både en digital och fysisk
modell över torget tagits fram för att säkerställa att byggnaden inte tar över torgytan.
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Bild från den fysiskamodellen. Bild på den digitalamodellen.

Byggnadens påverkan på riksintresset
Byggnaden påverkar inte riksintresset negativt. I riksintresset fastslås det att ny bebyggelse inte
behöver hota torgets befintliga kulturmiljö då en del av kulturvärdet är att torget ständigt har
förändrats och varje byggnad är representant för sin samtid och berättar om rådande
samhällsideal arkitekturströmningar och teknisk byggnadsutveckling.Det är viktigt att den nya
byggnaden utformas på rätt sätt. Därför reglerar detaljplanenutformningen väldigt hårt för att
riksintresset inte ska påverkas negativt.

Exempel på hur byggnaden kan se ut (Torgsidan).
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Exempel på hur byggnaden kan se ut (Stationssidan).

Tillgänglighet
Bostäder, verksamheter och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i
lagar och förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personermed nedsatt
orienterings- och rörelseförmåga. Angöring och parkering för rörelsehindrade kommer kunna
ordnas inom 25 meters gångavstånd från entré till bostäder och centrumverksamheter.

Gator och trafik
Gång- och cykel (TORG1 och gc-väg1)
Inom område med beteckning ”TORG1” ska trafik fortsatt ske på gåendes villkor med undantag
för beteckningen ”gc-väg1”. Inom område för TORG1 får fordon och cyklister endast köra i
gångfart och företräde ska lämnas för gångtrafikanter. För att avlasta torget och göra det
smidigare för cykeln att ta sig förbi torget möjliggör detaljplanen ett nytt cykelstråk i norra
planområdet utmed Fabriksgatan. Cykelstråket skulle skapa ett bättre flöde för cykeltrafiken och
trafiksituationenpå Köpmangatan skulle förbättras.

Fordonstrafik
Den centralt belägna torgmiljön ska utformas utan biltrafik.

Fabriksgatan kommer att påverkas av nybyggnation på Stortorget, både under byggskedet och
senare. Fabriksgatan kopplas till resecentrum, för vilken utformning kommer att ses över i ett
senare skede. I övrigt förväntas detaljplanen inte medföra några betydande förändringar i
gatunätets utformning.
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Parkering och utfart
Det finns inga möjligheter att anordna boendeparkering inom planområdet. Parkering på torget
tillåts enligt lokala föreskrifter endast för de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Parkering för bostäder får lösas på annat sätt och exploatören ansvarar för detta. Inom ca 300
meter från planområdet finns kommunens parkeringshus där långtidsparkering tillåts mot en
avgift. Parkeringsnormen sätts till 0.0 platser/lägenhet som kan motiveras av det centrala läget
med närhet till service, handel och kollektivtrafik. Kommunen kräver att 2.0 cykelplatser/lägenhet
uppförs som en mobilitetsåtgärd. Cykelplatserna ska vara väderskyddade, uppvärmda och säkra.
Korttidsparkeringoch lastzon kan anordnas utmed Fabriksgatan i nuvarande bussficka.
Busshållplatsernakommer tillfälligt att flyttas till korttidsparkeringenöster om resecentrum
under tiden resecentrums utformning utreds.

Kollektivtrafik
Planområdet har mycket god kollektivtrafikförsörjningmed direkt koppling till tåg, stadsbuss
samt landsbygdsbuss.Utveckling av centrum och torget som en offentlig plats för mer liv och
rörelse samt nytillkommande bostäder kan tänkas bidra till ett större underlag för
kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken (buss) kommer att påverkas både under byggtiden och senare. Framkomlighet
måste lösas under byggskedet och bussangöring, i direkt anslutning till planområdet längs med
Fabriksgatan, måste flyttas.

Befintlig bussangöring omvandlas förslagsvis till korttidsparkering samt lastzon för ökad
tillgänglighet till nytillkommandebostäder och verksamheter. Att flytta busstrafiken från befintlig
angöring skulle ge en positiv inverkanmed sänkta bullernivåer från vägtrafik kopplat till ny
bebyggelse.Utformning av resecentrum,med koppling till Fabriksgatan, förväntas att ses över
inom en överskådlig framtid. Kommunen ska upprätta tillfälliga busshållplatser på parkeringen
bredvid resecentrum, se karta nedan för lokalisering.

Kartan visar tillfällig placering av de busshållplatser som behöver flyttas.

Järnväg
Riksintresse järnväg – kommunikationer anses inte påverkas av ny bebyggelse på Stortorget.

Mark och vegetation
Grönytor
Torget utgörs i dagsläget främst av hårdgjorda ytor. Ambitionen i framtiden är att bevara denna
urbana karaktär. Trädradenmed lindar längs med Köpmangatan bör bevaras och få bättre
förutsättningar med exempelvis skelettjordar.
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Friytor
Lek och rekreation
Inom planområdet kommer det att finnas lek- och rekreationsmöjligheterpå torget i form av
urbana, offentliga ytor att vistas på. Ambitionen är att skapa ett attraktivt torg med sittytor i
soliga lägen, vegetation och vattenspeglarmed utrymme för lek. Kommunen anordnar årligen
olika aktiviteter på torget. På vintern uppförs en skridskobana och relativt nyligen har en
cykelbana för barn målats på torget. Ambitionen är att det i framtiden fortfarande ska vara
möjligt att anordna aktiviteter och evenemang för både barn och vuxna på torget. Därför blir
torget en väldigt intressant friyta, där både lek och rekreation främjas.

Gård i markplan saknas för nytillkommande bostäder på torget. Därför kommer delar av
takterrassen kunna användas enbart av de som bor i lägenheterna. Närmsta kvalitativa offentliga
gröna miljö är Stadsparken, drygt 150 meter sydöst om planområdet. Cirka 100 meter från
planområdet finns järnvägsparken. Dessa två gröna miljöer kan också räknas som en friyta
utöver torget. Gröna promenadstråk finns också bland annat längs med åsen, cirka 500 meter
från torget. Planens centrala läge innebär stora möjligheter till en varierad rekreation.

Kulturmiljö
Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården,D28 Katrineholm. Relevantamål för
att tillgodose riksintresset anges enligt följande:

 Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstidenska
bibehållasmen kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas.

 Centrala kommunala funktioner bör ligga kvar i samhället och handel i centrum ska ges
förutsättningar att leva vidare.

 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo
kvar och nyttja denna.

 Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls.
 Trädalléer vårdas och bibehålls.

En viktig utgångspunkt för den nya byggnaden på torget är Katrineholm centrums karaktäristiska
miljö, med en blandad bebyggelse från olika tider. Signalement för torgets bebyggelse och
arkitektur är bland annat ett mångfaldigt stiluttryck och bebyggelse från olika tidsperioder.
Torget och dess kulturmässigt värdefulla bebyggelse kan ses som en unik tidslinje, från cirka år
1900 och framåt, där det senaste tillskottet på torget var kv Pionen som uppfördes runt år 1990.
Föreslagen byggnad utgör nutidens tillskott till denna tidslinje.

Kulturmiljöunderlaget till arkitekttävlingenhar legat till grund för val av byggnad på torget. De
synpunkter som har varit viktiga att ta hänsyn till är, höjden, volymen, kontaktenmellan torg och
Fabriksgatan/resecentrum/järnvägsamt siktlinjer. I enlighetmed både kulturmiljöunderlagetoch
arkitekttävlingenkan den nya byggnaden vara djärv i sin utformning och får gärna förmedla sin
tids arkitektoniska uttryck.

Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp
Ledningar för vatten och avlopp finns inom planområdet, bland annat till befintlig restaurang i
arkaden och till fontänen. Byggnaden ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Vid
behov av omläggning för vatten- och avloppsledningar ansvarar exploatören för flyttåtgärd i
samråd med ledningsinnehavaren.
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Dagvatten
Dagvattenledningarfinns inom planområdet. Planområdet utgörs i sin helhet av hårdgjorda ytor
och ombyggnation av torgytan samt tillkomsten av en ny byggnad på befintlig arkad antas inte
öka belastningenpå dagvattensystemetmer än vad det gör i dagsläget. Dagvattnet ska fördröjas
innan det får släppas ut på dagvattennätet så att inte mer avleds än motsvarandemaxflöde från
befintlig torgyta. Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för ett tioårsregn. Dagvatten kan
omhändertas genom fördröjning och infiltration i planteringar längs med Fabriksgatan. I befintlig
bussficka ska kantstensparkeringmed träd anläggas. Dagvatten kan då ledas till trädplanteringar
med skelettjordar. Det skulle bli en förbättring mot hur dagvattenhanteringenär idag.

Kommunens dagvattenpolicy anger att dagvattnet ska utgöra en resurs i stadsbyggandet och
användas för att höja naturvärden, ge ökad biologisk mångfald, ge möjlighet till rekreation och
lek samt höja de arkitektoniska värdena. Denna aspekt bör tas hänsyn till i samband med ny
utformning av Stortorgets allmänna ytor.

Avfall
Sophantering föreslås ske inom nytillkommandebebyggelse i form av ett miljörum. Längsgående
angöring för avfallshämtning föreslås vid Fabriksgatan.

El
Bebyggelsen ska anslutas till befintligt elnät. Två kabelskåp finns inom planområdet vid arkaden,
där den nya byggnaden planeras uppföras. Dessa kommer att behöva flyttas vid nybyggnation,
tillfälligt eller permanent, vilket kan komma att påverka eltillförseln i närområdet. Befintlig
transformatorstation vid Carl Fredriks gränd försörjer en stor del av omkringliggande område
med el och har möjlighet att försörja en ny byggnad på torget.

Fjärrvärme
Fjärrvärmeledningarfinns i torgets södra del, längs med Köpmangatan. Den nya byggnaden kan
med fördel anslutas till fjärrvärmenätet.

Tele
Skanova har i Stortorget flertalet befintliga teleanläggningar i drift. Det är ett större fiber- och
kopparstråk som försörjer en stadsdel med telefoni och data. Kablarna är förlagda i en äldre typ
av kanalisation, gjord av betongblock, ca35cm i diameter. Denna typ av kanalisation är inte möjlig
att flytta då den går sönder om den lyfts. Det är möjligt att uppföra byggnaden ovan denna
kanalisation om försiktighet iakttas. En undanflyttning av denna teleanläggning är ett omfattande
arbete som tar resurser och tid i anspråk. Uppskattad arbetstid för kabelflytt är tre månader
under tjälfri period.

Behov av omläggning av dessa kommer troligtvis att uppstå vid exploatering. Om så är fallet
ansvarar exploatören för flyttåtgärd i samråd med ledningsinnehavaren.

Bredband
Fiberoptik finns utbyggt till planområdet.

Störningar
Buller
En trafikbullerutredning för den nya planerade torgbyggnaden har utförts av Åkerlöf Hallin
Akustikkonsult AB (Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 2021-11-15). Utredningen
inkluderar buller och vibrationer från väg- och spårtrafik.
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Gällande riktvärden
Av riksdagen antagna riktvärden (1997-03-20) för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder är
följande:

 30 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå inomhus.
 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid.
 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad.
 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Huvudregeln vid planering av nya bostäder enligt Boverkets Allmänna Råd (2008:1) lyder enligt
följande:

 Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan
utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls.

 Planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att åtgärder kan utformas så att
55 dB(A) ekvivalentnivåutomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till
trafikbuller.

 Planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas
så att 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls.

Boverket skriver också i allmänna råd (2008:1) att ”I vissa fall kan det vara motiverat att göra
avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd. Avvägningarmellan kraven på ljudmiljön och
andra intressen bör kunna övervägas i centrala delar av städer och större tätorter med
bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur”.

Resultat – bullersituation
Beräkningar för ekvivalent och maximal ljudnivå har genomförts av Åkerlöf Hallin Akustik AB.
Resultatet av beräkningen för sammanlagd ekvivalent och högsta maximal ljudnivå från väg- och
spårtrafik redovisas i Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan Stortorget, Katrineholm.
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På ritningen, nästa sida, redovisas de
dimensioneradeekvivalenta ljudnivåerna vid skisserad byggnad i steg om 5 dB(A).
Järnvägstrafiken dominerar bullersituationenoch vid mest utsatta fasad fås upp mot 65 dB(A).
Byggnaden får dock en sida med högst 55 dB(A). En viss variation i trafikbullernivån fås på
fasadernamen variationen ligger inom angivna intervall på ritningen.
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Denmaximala ljudnivån vid fasad har beräknats. På ritningen på nästa sida redovisas de
dimensionerademaximala nivåerna vid skisserade byggnader i steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta
fasad fås upp mot 85 dB(A).



31(38)

Ritningenpå nästa sida redovisar de ekvivalenta trafikbullernivåernapå lägenhetsplanet.På
ritningen redovisas även de buller- och störningsminskande åtgärder som föreslås i vissa lägen,
för att uppfylla trafikbullerkravenoch uppnå god ljudkvalitet.
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Byggnaden förses med balkonger mot norr, med täta räcken och ljudabsorbenter. För att dra
nytta av balkongen även för trafikbullerdämpning förses balkongerna från det täta räcket till 15–
20 cm från balkongtaket med lokala bullerskydd enligt princip ovan. Trafikbullret vid sidorna mot
de indragna balkongerna blir därvid högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

I en lägenhet per plan förses balkongen på gaveln med tätt räcke och ljudabsorbent i
balkongtaket samt lokalt bullerskydd från det täta räcket till balkongtaket på balkonggavelnmot
järnvägen och långsidan.

I mycket begränsad omfattning, där balkonger inte kan utföras, en lägenhet per plan, förses ett
rummed specialfönster.

Beräkning av stomljud och vibrationer från tågtrafiken har utförts. Utgående från dessa
beräkningar och mätningar i andra projekt konstateras att godstågen ger de högsta
vibrationerna, på aktuellt avstånd ca 4 gånger så hög som för persontåg. Mätningar och
beräkningar av stomljud och vibrationer visar att de komfortvägda markvibrationerna i området
för den planerade byggnaden är för persontåg ca 0,05 mm/s och för godståg ca 0,2 mm/s.
Luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomljud blir lägre än 30 dB(A). Inga speciella åtgärder
krävs med avseendepå stomljudet.

Planbestämmelserbuller
Byggnader, lägenheter och eventuellabullerskydd ska utformas så att:

 minst hälften av boningsrummen (vardagsrum och sovrum i varje bostadslägenhet får
högst 55 dB(A) ekvivalent trafikbullernivå (friluftsvärde) utanför minst ett fönster.

 Gemensameller enskild uteplatsmed högst 70 dB(A) maximalnivå (frifältsvärde) kan
anordnas i anslutning till bostäderna.
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 Trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent och 41 dB(A)
maximal ljudnivå.

 Vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd
vibrationshastighetpå grund av trafik.

Hälsa och säkerhet
Riskbedömning farligt gods
Då planerad bebyggelse ligger närmare än 150 meter ifrån järnväg med transporter av farligt
gods har en riskanalys gjorts med syftet att bedöma om planerad bebyggelse är lämplig med
hänsyn till olycksrisken. Enligt rapporten, Riskhänsyn i detaljplan-Stortorget Katrineholm 2015-
06-05 (reviderad 2022-11-15) så utgörs de analyserade riskerna på stambanan av utsläpp av
farligt gods samt urspårningsolyckor avseendemed eller utan farligt gods. Farligt gods består av
flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. De huvudsakliga riskkällorna
vid transport av farligt gods utgörs av dem som kan leda till en eller flera av följande tre
konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier.

På stambanan transporteras de största volymerna i fallande ordning gaser, brandfarliga vätskor,
oxiderande ämnen och frätande ämnen. Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, oxiderande
ämnen och organiska peroxider i ADR-klass 5, radioaktiva ämnen i ADR klass 7 och övriga ämnen
i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvensernakoncentreras till vagnens
närhet eller att konsekvensavståndetär i närhet till riskkällan.

Explosiva ämnen
Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor. Skadeverkan vid en sådan olycka är en
blandning av strålnings- och tryckskador. Dessa ämnen kan ha stor påverkan på omgivningen
samt vara svåra att skydda sig emot. Då sannolikheten för risken ligger på 0,001% blir därmed
kostnaden för att skydda sig (tex genom förstärkt stomme och laminerande fönster) så pass dyra
att det inte anses vara motiverbart ur ett samhällsnyttoperspektiv.

Brandfarliga gaser
Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid utströmning kommer en del av
vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver
i väg med vinden. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE (Unconfined
Vapour Cloud Explosion) och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). UVCE inträffar
om ett gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE är ett resultat av att
en värmepåverkad kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en
bristande tank och exploderarmed stor kraft. BLEVE ämnen kan ha stor påverkan på
omgivningen samt vara svåra att skydda sig emot. Då sannolikheten för risken ligger på 0,001%
blir därmed kostnaden för att skydda sig (tex genom förstärkt stomme och laminerande fönster)
så pass dyra att det inte anses vara motiverbart ur ett samhällsnyttoperspektiv.Genom att
montera friskluftsintag bort från järnvägen samt utrymningsväg från järnväg minimeras
konsekvensernaav giftmoln.

Brandfarliga vätskor
Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans
flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Brand och explosion kan uppstå sekundärt
efter ett utsläpp. Om direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. Antänds en
vätskepöl uppstår en pölbrand. Strålningen från branden kan skada människor i omgivningen,
vilka i värsta fall även kan omkomma. Byggnader i närheten av branden kan även antändas och
börja brinna. Strålningsnivånpå byggnaden från en eventuell pölbrand beror bland annat av hur
ett utsläppmed brandfarlig vätska kommer att sprida ut sig i det aktuella området där olyckan
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sker. Vanliga konsekvensavstånd är att en pölbrand kan få påverkan inom 25–30 meter från
spårkant, men så långa avstånd som upp till 50 meter från spårkant är möjligt om pölen kan
rinna i riktningmot bebyggelsen (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007). Branden förväntas inte
påverka den nya byggnaden då skyddsavstånd är på cirka 48 m och marken är relativt plan. Om
urspårning sker fram till 15 meter (låg sannolikhet) finns fortfarande ett avstånd på 30 m vilket
innebär att även konsekvensen är låg. Den sammanvägda risken bedöms därmed vara låg.

Frätande ämnen
Frätande ämnen är inte brandfarliga, utan kan skada levande vävnad, miljö eller utrustning. Det
kan till exempel vara innehåll av Natriumhypoklorit vilket orsakar allvarliga skador på hud och
ögon, utvecklar giftig gas vid kontakt med syra och är giftig för vattenlevande organismer.

Följande åtgärder som föreslagits i rapporten vid utformning av den nya byggnaden och torget
har arbetats in planförslaget:

 Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort (eller på tak) från järnvägen. Med hänsyn till
att denna klass är en bland de främst förekomna på järnvägen och ur kostnad/nytta
perspektiv bedöms en minsta nivå vara att placera ventilationssystemetpå tak. Om det är
möjligt rekommenderas friskluftsintaget att placerasmot Stortorget.

 Samtliga verksamheter och bostäder ska ha möjlighet att utrymma i en utrymningsväg
som leder bort från Stambanan.

 Byggnadens fasad ska utföras i obrännbart material i byggnadsklass A2-s1,d0 enligt BBR
(Boverkets Byggregler).

Genomförande

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planförslaget handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande och enligt följande tidplan:

Samråd 2015:4
Granskning 2021:4
Antagande 2023:1
Laga kraft 2023:2

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

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för genomförandet av kvartersmarken. Kommunen ansvarar för
genomförandet av allmän platsmark.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Avtal
Ett köpeavtal som reglerar genomförande och ekonomi kommer att upprättas mellan
kommunen och exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsägare
Fastigheten Sandbäcken 3:1 är i kommunal ägo.
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Fastighetskonsekvenser
Del av allmän plats (torgyta) i kommunal ägo omvandlas till kvartersmark för bostäder.

Lantmäteriåtgärder
En ny fastighet bildas genom avstyckning för ianspråktagen kvartersmark.

Ekonomiska frågor
Detaljplanenbekostas av kommunen då det ligger i kommunens intresse att staden förtätas med
ny bostadsbebyggelse.Planavgift kommer att tas ut i sambandmed bygglov.

Tekniska frågor
Grundläggning
Val av grundläggningsmetodberor på djup till berg, en kompletterande grundundersökningska
genomföras innan startbesked kan ges.

Ledningar
Behov av ledningsomläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i
sambandmed exploatering ska detta ske i samråd mellan exploatör och ledningshavare.

Tunnel/passage
Uppförs en tunnel genom huset behöver trygghetsskapande åtgärder vidtas som exempelvis,
god belysning, övervakningskameror och åtgärder på väggar som porträtt eller konstverk.

Särskild hänsyn under byggskede
Det är av stor vikt att befintliga träd som ska bevaras skyddas under bygg- och
anläggningsskedet.Detta gäller vid arbeten såväl ovan som undermark för att undvika skador på
stam, krona och rotsystem.

Stor försiktighet krävs för skyddande av befintliga ledningar i anslutning till planområdet under
bygg- och anläggningsskede.

Konsekvenser av planens genomförande

Stadsmiljö
Torgets kvalitéer och brister har analyserats i samband medmedborgardialog (Torgprojekt
2012), allmän öppen arkitekttävling (2014) samt den pågående planprocessen. En avvägning har
gjorts mot förtätningens positiva och negativa effekter i stort. Förtätning av Katrineholms
stadskärna kan på många sätt bidra till en attraktiv och hållbar stad. Genom att förtäta i befintlig
miljö utnyttjas redan befintlig infrastruktur i form av vägar, ledningsnät och service m.m. mer
effektivt. Förtätning av staden bidrar även till ett ökat underlag för gång- och cykeltrafik,
kollektivtrafik, verksamheter och handel. Katrineholmbyggdes upp kring torget och järnvägen.
Torget har alltid haft en funktion som handels- och mötesplats. På senare år har dessa
funktioner avtagit vilket resulterat i ett förhållandevis öde torg utan liv och rörelse. Syftet med
detaljplanenär att skapa förutsättningar för omgestaltning av torgytan samt tillkomst av en ny
byggnad, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett mer aktivt folkliv i centrala Katrineholm.

I och med planområdets centrala läge kommer ombyggnation av torget att påverka stadsbilden.
Eftersom den tillkommande byggnaden väntas bli ett centralt landmärke i staden så har ett
gediget arbete lagts ner på att hitta en passande utformning. Karaktären i området kommer att
förändras i och med tillkommandebyggnad. Torgytan, som idag är mycket öppen till sin karaktär,
kommer att bli tydligare rumsligt definieratmed en ny ”vägg” i norr och med ett attraktivt
söderläge som resultat. De viktiga siktlinjernamellan torg och järnvägsstation behålls öppna
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öster och väster om ny byggnad samt genom inslag av ett inglasat entréplanmed genomsikt.
Den nya byggnaden kommer även att vara tydligt synbar från järnvägsstationen och
förbipasserande tåg.

Marken är sedan länge ianspråktagen. Strax norr om den plats där huset planeras uppföras har
det tidigare stått två magasinsbyggnader, samt den idag befintliga arkaden. Nytillkommande
byggnad tar mer yta i anspråk än den arkad som finns på platsen i dagsläget. De aktiviteter som
genomförs på torget i dag (exempelvis Katrineholmsveckan,matmarknader och torghandel)
kommer kunna genomföras även i fortsättningen.

Skuggstudie
En skuggstudie har upprättats för att visa hur nytillkommandebyggnad på torget påverkar
skuggor för omkringliggande befintlig bebyggelse och vice versa. Under sommaren står solen
högt på himlen och skuggpåverkan blir mindre. Under vintertid står solen lågt, vilket innebär
längre skuggor. Samma princip gäller för morgon, dag och kväll, med kortare skuggor dagtid och
längre skuggor undermorgon och kväll.

Skuggstudien visar sammantaget att ingen större skuggpåverkan kommer att ske inom
planområdet, varken för befintlig eller för nytillkommandebyggnation. Nordöstra hörnet av kv
Pionen får störst skuggpåverkan från nytillkommandebyggnad på morgonen (kl 08.00) vår,
sommar och höst. Nytillkommandebyggnad på torget påverkas av skugga från kv Pionen under
eftermiddag (16.00) höst, vinter och vår.

Bilder från skuggstudien.

Nytillkommandebyggnad på torget får ett attraktivt söderläge med goda förutsättningar för
etablering av uteserveringar och verksamheter i bottenplan. Störst skuggpåverkan ges totalt på
den nytillkommandebyggnadens norrsida, mot Fabriksgatan, där negativ inverkan av skuggor
bedöms vara somminst.

Efter skuggstudienutförts så har förslaget förändrats lite men byggrätten detaljplanen tillåter är
nästan densamma. I den digitala modellen har det fastställts att den nya byggrätten som tillåts
inte innebär enmärkbar skillnad från den redan framtagna skuggstudien.De största skuggorna
är fortsatt mot Fabriksgatan eftersom fasaden mot torget ligger i söderläge.

Stadens attraktivitet
När ej funktionella ytor fylls med innehåll och mening så ökar med stor sannolikhet stadens
attraktivitet. Genom ny gestaltning förväntas torget få en tydligare rumslighet som bidrar till
bättre förutsättningar för människor att mötas under olika former. Variation, utbud och nutid i
harmoni med de kulturhistoriskt viktiga miljöerna i centrala Katrineholm, ses som viktiga faktorer
för en ökad identitet, attraktivitet och tillväxt för staden.
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Sociala konsekvenser
Planen syftar till att skapa ett mer aktivt folkliv på torget och i centrala Katrineholm. Fler bostäder
och verksamheter i de centrala delarna ökar flödet av människor vilket bidrar till ett rikare
stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet. Planen bidrar med kvalitativa centrala
mötesplatser och uteliv för kommunens invånare och besökare. Funktionen som torg och
mötesplats förväntas stärkas genom ombyggnation av torgytan.

Viktigt är att torget blir tillgängligt och upplevs som tryggt av alla samhällsgrupper. Väl
fungerandemötesplatser skapar förutsättningar för mångfald och integration. När människor
möts skapas kreativitet och möjlighet till förståelse mellan olika individer och kulturer. En högre
social hållbarhet kan därmed uppnås, vilket ligger som utgångspunkt för utformningen av torget.

Allmän plats
Ianspråktagandet av allmän plats (torg) för en ny byggnad med delvis privata ändamål kan
innebära negativ påverkan på de som använder och vistas på ytan idag. Ny bebyggelse i befintlig
stadsmiljömedför stor påverkan på människors livsmiljö vilket också kan skapa motsättningar
mellan olika intressen. En grundförutsättning är dock att enskilda intressen vägs mot
helhetsbildenoch samhällsnyttan i stort. I dagsläget är torget en relativt outnyttjad yta utan
någon tydlig roll eller funktion. Genom att skapa förutsättningar för en attraktiv målpunkt i
stadskärnan väntas också stadens attraktivitet stärkas på sikt med tillväxt som resultat. Viktigt vid
framtagande av detaljplan är att ianspråktagandet av allmän platsmark (torgyta) tydligt
begränsas och att ytor för privata ändamål motiveras.

Kulturmiljö
Med föreslagen placering och utformning bedöms inte riksintresse för kulturmiljö påverkas
negativt. Stor hänsyn har tagits till kulturhistoriska värden, dels genom framtagandet av ett
grundligt underlag för kulturmiljö inför tävlingsprocessen, dels byggnadens relation till dess
omgivning och helhetsmiljö som en viktig bedömningsfaktor.

Trafik
Ombyggnation av torget och dess centrala läge i staden kan innebära att byggprocessen blir mer
komplicerad eftersom byggnationen ska ske samtidigt som stadsmiljön runtomkring ska fortsätta
fungera. Detta kommer ge stor påverkan på bil- och kollektivtrafik längs med Fabriksgatan.

Miljöpåverkan
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära
någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningenmedmark, vatten eller andra
resurser. Således har ingenmiljökonsekvensbeskrivningenl. 6 kap. 11 § MB upprättats.
Behovsbedömningenhar varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens
uppfattning.

Riskbedömningbuller och farligt gods har utretts separat som underlag för detaljplan.

Tillgänglighet
Det kommer finnas parkeringar för rörelsehindrade inom 25 meter från byggnaden. Dessa
uppförs längs med Fabriksgatan.
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Granskningsutlåtande 

Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun 

Fastigheten Sandbäcken 3:1 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-11-16. 

Granskningens upplägg 

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 16 december 2021 - 20 januari 2022. Handlingarna fanns då även tillgängliga 
på Kontaktcenter och på kommunens hemsida. 
 
Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 16 december 2021. 

Inkomna yttranden 

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

Yttranden utan synpunkter 

1 Privatperson 2 2021-12-16 

2 Vattenfall AB 2021-12-20 

3 Trafikverket 2022-01-13 

4 Villaägarna Västra Sörmland 2022-01-20 

5 Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-01-20 
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Yttranden med synpunkter 

6. Privatperson 1       2021-12-16 
Jag tycker det är helt oansvarigt göra byggnadsplaner på torget, det är som att förstöra 
kulturminnesmärke och jag tycker att det skulle hållas en lokal folkomröstning om saken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 

7. Privatperson 3       2021-12-17 
Tycker absolut inte att man ska bygga på torget då förstör man torget för all framtid gör 
om och gör rätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Yttrandet är noterat. 

8. Privatperson 4       2021-12-21 
Anser inte det skall byggas några hyreshus på torget alls. Stadens torg skall vara en plats 
för alla. Där skall finnas kafeteria, torghandel och plats för andra allmänna aktiviteter. En 
plats att träffas o umgås på. Borde väl finnas andra platser som är mer lämpliga för 
bostadsbyggande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Torget kommer fortsatt vara en yta för allmänheten. Även entréplan på den nya 
byggnaden kommer vara för allmänheten då det bara får uppföras centrumverksamheter 
där. 

9. Skanova AB        2021-12-29 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Byggherren informeras om detta. 
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10. Privatperson 5       2022-01-09 
Med tanke på att Stortorget är klassat som kulturmiljö är det förvånande att kommunen 
fortsätter driva på för ett nybygge som i hög grad skulle påverka torgmiljön. Det ligger ett 
betydande värde i att torget öppnar sig mot det historiska Katrineholm med många av 
dess signaturbyggnader - järnvägsstationen, kyrkan, Kullbergska huset. Detta värde skulle 
gå förlorat med ett bygge av "Guldhuset". Stadens visuellt sammanhållna, kulturhistoriskt 
viktiga delar skulle istället stängas av från varandra. 
 
Fler tveksamheter: 
- Torget skulle bli mer skuggigt och instängt. 
- Risk för trängsel och trafikkaos p.g.a. busstrafiken. 
- Kommersiella lokaler i gatuplan? Är det verkligen framtiden? 
- Tegelstaden är redan så dominerande i stadsmiljön. Borde inte något annat företag fått 
chansen? 
 
Slutligen: Tyvärr måste man dessutom konstatera att det tänkta huset helt enkelt inte är 
tillräckligt snyggt. Med sin höjd och sin släta, blanka fasad signalerar det 
storstadskomplex, när man istället borde ha lyft fram småstadskaraktären. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
I detaljplanen har det utförts skuggstudier som visar på hur skuggbilden skulle se ut på 
torget efter byggnation. Byggnaden bidrar till att tydliggöra torgets yta. Att ha 
kommersiella lokaler i gatuplan gör att ytan utanför byggnaden inte privatiseras på 
samma sätt som om det var en bostad, vilket är extra viktigt på en central plats där 
många människor rör sig. Planarbetet låg vilande mellan 2017–2021. Det har under den 
tiden funnits intresse att bebygga platsen, men inga andra aktörer förutom Tegelstaden 
kom in med något konkret förslag. 

11. Postnord        2022-01-12 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Placering av postlåda är inget som regleras i detaljplan. Synpunkterna kring placering av 
postlådan förmedlas till exploatören. 

12. Privatperson 6       2022-01-10 
Notering: Kursiverad text är urklipp från detaljplanen 
Varför ska torget ramas in? Dagens situation innebär att tågtrafiken, busstrafiken och de 
kommersiella möjligheterna på och vid torget hänger ihop. Att ”rama in” torget med en 
byggnad innebär att dessa samband bryts. Till vilken nytta? 
 
Men hur ska ett nytt hyreshus på norra sidan av torget leda till ett mer ”aktivt folkliv”. Den 
enda attraktionen med huset blir väl den tilltänkta restaurangen. En snabb huvudräkning 
ger vid handen att det redan idag finns 19 matställen inom några få hundra meters 
avstånd från guldhuset. Föreställningen att fler butiker och restauranger skulle ge ökad 
livaktighet är en chimär. Katrineholm är en liten kommun. 
 
Ett aktivt folkliv åstadkoms inte med ett hyreshus. För att nå det syftet krävs att folk ges 
möjlighet att ägna sig åt aktiviteter av skilda slag. I planerarnas perspektiv tycks det aktiva 
folklivet innebära möjligheten att höja ett glas med rött vin. 
 
”Förtätning” har blivit något av tidens lösen. Och visst, markytorna ska användas effektivt. 
Men allt har sin gräns. I Katrineholm har man ägnat sig åt förtätning i många år nu, och 
nu börjar, enligt min mening, gränsen vara nådd. Kommuninnevånarna behöver också 
öppna ytor, gräs under fötterna och möjligheter att se längre än näsan räcker. Guldhuset 
löser inga problem. Däremot tillför det nya. 
 
”Inte innebära någon betydande påverkan på miljön”?! Hela centrummiljön kommer ju att 
radikalt omskapas. Den som skrev denna mening borde ha läst den innan han/hon gick 
vidare till nästa. 
 
Orsaken till att husen – främst på den södra sidan av torget – upplevs som en mosaik 
som tillsammans kan uppfattas som en harmonisk helhet är att husen är relativt korta 
och låga. Inget hus dominerar över de övriga. Men guldhuset är som att släppa in en 
elefant i en porslinsbutik. Det är oproportionerligt stort och pråligt, och kan inte med 
bästa vilja i världen ses som en del i en välfungerande helhet. 
 
Men den som åker Fabriksgatan österut, uppmanas att vrida på huvudet till vänster i höjd 
med McDonalds. Då kan man se ett nästan tomt parkeringshus på andra sidan järnvägen. 
Den som pendlar med tåg har nog nytta av huset, men den som vill handla i centrum 
kommer inte att ställa bilen i P-huset. Det måste vara möjligt att komma närmare 
butikerna, så att man slipper släpa påsar och kartonger under järnvägen och fram till P-
huset. 
 
Läser jag rätt? ”Kommunen planerar att bygga om resecentrum inom en nära framtid”. Vad är 
en nära framtid? Ombyggnaden ”har tagits med i beaktande vid utformning av det 
nytillkomna huset”. Det nytillkomna huset finns inte än, och det kanske inte kommer att 
finnas heller. Idag finns inte ens ett bygglov. Men kommunen ångar på och umgås med 
planer på att bygga om resecentrum, alldeles oavsett hur det blir med huset. Det är ju 
ren utpressning! 
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Och hur ser planerna för resecentrum ut? Jag förväntar mig att omedelbart få ta del av 
hur långt man kommit med detta, och hur de konkreta lösningarna är tänkta att fungera. 
Så det faktum att platsen ändrats flera gånger under årets (’årens’ bör det väl vara?) lopp 
utgör en garant för att nya ändringar inte utgör något hot mot den existerande 
kulturmiljön? Logiken är halsbrytande! 
 
Vilka är de, av riksintresset beskrivna, förändringsstadierna? Obegripligt! Torgets 
ytterkanter i öster, söder och väster är ju de delar som är socialt aktiverade, mestadels i 
form av affärsverksamhet. I norr kännetecknas torget av människor som passerar till och 
från buss- och tågtrafik. Och vad tänker (tänkte) sig planerarna att de spontana 
händelserna i torgets mitt skulle bestå av? Hur kan bostäder bidra till torglivet? 
 
Parkering ska ej finnas i eller runt byggnaden. Lite längre ner står det (min fetmarkering): 
Huset kommer att rymma affärslokaler, kafé/restaurang och garage på bottenplan. Vad 
är det som gäller? 
 
"Inom planområdet skapas möjligheter att uppföra ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter. … 
För att bevara befintlig torgyta i så stor utsträckning som möjligt så begränsas den nya 
byggnaden till planområdets norra del, parallellt med (min fetmarkering) befintlig arkad." 
 
Återigen: felskrivet eller feltänkt eller både-och? Om byggnaden ska stå parallellt med 
arkaden, så blir det inte mycket kvar av torget. 
 
När Pionenhuset uppfördes ”råkade” man vända det 180 grader fel. När man i efterhand 
försökt rättfärdiga malören har det ibland sagts att man inte ville att husets balkonger 
skulle utsättas för de avgaser som alstras vid busshållplatsen och längs Fabriksgatan. Och 
nu vill man hänga ut balkonger rätt över avgasrören! 
 
Parkering på torget?! Varför det? Det känns som ett effektivt sätt att skjuta tanken på ett 
aktivitetstätt torg i sank. Och de bilar som ska tillåtas parkera på torget? Ska de flygas in? 
 
Jag är övertygad om att planerarna helt hade förbisett de problem byggnaden för med sig 
för busstrafiken, i och med att lastning och lossning till de tilltänkta affärsverksamheterna 
måste ske från Fabriksgatan. Utan att undertecknad påpekat detta, hade säkert inte 
problemet uppmärksammats. Och kommunen reagerar inte med att ifrågasätta (den 
heliga) byggnaden, utan man skyndar sig genast att säga bussarna måste flytta på sig. 
Hur var det med tanken att busstrafiken skulle prioriteras? Varför det? Jag trodde att 
utredningar skedde via planering på ett kontor, inte genom att börja flytta på bussar. 
 
"Befintlig bussangöring omvandlas förslagsvis till korttidsparkering samt lastzon för ökad 
tillgänglighet till nytillkommande bostäder och verksamheter. Att flytta busstrafiken från 
befintlig angöring skulle ge en positiv inverkan med sänkta bullernivåer från vägtrafik kopplat 
till ny bebyggelse." 
 
Nej, det påverkar väl istället befintlig bebyggelse, om nu bussarna parkerar länge österut. 
 
Varför ska man upprätta tillfälliga busshållplatser innan man vet hur man vill utforma 
resecentrum. Det känns närmast som en konspiratorisk idé från kommunens sida för att 
stoppa ifrågasättandet av guldhuset. 
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Ambitionen är att det i framtiden fortfarande ska vara möjligt att anordna aktiviteter och 
evenemang för både barn och vuxna på torget.  En god ambition. Men var finns de 
konkreta idéerna? 
 
Jag ifrågasätter att ”det ligger i kommunens intresse att staden förtätas med ny 
bostadsbebyggelse”. En diskussion borde föras kring långt man ska låta sig lockas med av 
modeordet ’förtätning’. 
 
"Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för omgestaltning av torgytan samt 
tillkomst av en ny byggnad, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett mer aktivt folkliv i centrala 
Katrineholm." Nej, och åter nej. Omgestaltning av torgytan: ja. Men byggnaden är ett 
sidospår, som inte löser det problem man tänkt sig att lösa. Torgytan borde också 
fortsättningsvis vara en öppen plats. Någon vägg i norr finns inget behov av. 
 
"Ombyggnation av torget och dess centrala läge i staden kan innebära att byggprocessen blir 
mer komplicerad eftersom byggnationen ska ske samtidigt som stadsmiljön runtomkring ska 
fortsätta fungera. Detta kommer ge stor påverkan på bil- och kollektivtrafik längs med 
Fabriksgatan." Se där en fullgod anledning att lägga ner projektet. 
 
Ytterligare en invändning mot att bygga hus är att man då har låst sig för många 
decennier framåt. Man bygger inte ett hus för att riva det 20 år senare. Det torde vara 
bättre att låta omdaningen ske på ett sådant sätt att man med relativt enkla medel kan 
justera det som inte utfaller till belåtenhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Centrumverksamhet och entréer mot torget skapar rörelse och folkliv. Det är inget krav 
på restaurang och caféverksamheter men kommunen gör bedömningen att det är en 
attraktiv plats för en restaurang på grund av det centrala och solexponerade läget. 
Byggnaden bidrar till ett ökat befolkningsunderlag i centrala Katrineholm vilket i sin tur 
gynnar centrumverksamheterna. Torget kommer fortsatt vara öppet för alla. 
 
Majoriteten av torget kommer fortfarande vara en öppen yta och byggnation kommer 
främst få ske på en yta som redan idag är bebyggd. Kommunens översiktsplan lyfter upp 
förtätning som ett hållbart sätt att bygga då det redan finns verksamheter, service och 
tjänster i närheten. 
 
Den södra sidan av torget upplevs som en mosaik med korta huskroppar. Samtidigt finns 
det två andra byggnader som ligger öster samt väster om torget som är i liknande storlek 
som det tillkommande huset. 
 
Inför varje detaljplanearbete utförs en checklista där det bedöms om kommunen 
behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Varken länsstyrelsen eller kommunen 
bedömde att påverkan var så pass betydande att en miljökonsekvensbeskrivning skulle 
tas fram. Däremot bedömde länsstyrelsen att det fanns en risk att kulturmiljön 
påverkades. 
 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 



           7(30) 

utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Det finns i dagsläget gott om parkeringar centralt i Katrineholm vilket följande bild visar. 

 
 
Planbeskrivningen är tydlig med att inget garage kommer att finnas i byggnadens 
bottenplan. Byggnaden ska stå på samma plats som arkaden står idag. Detaljplanen 
tillåter att balkonger hänger ut över Fabriksgatan. Korttidsparkering tillåts för personer 
med särskilt tillstånd. Torget nås via Köpmangatan. Detaljplanen kan inte reglera 
aktiviteter och evenemang. Detaljplanen inskränker inte på möjligheter att anordna 
aktivitet och evenemang. 
 
En stad är ständigt i förändring. Samhällsplaneringen och byggnationen påverkar hur den 
framtida staden planeras och ser ut. Den här detaljplanen måste ta hänsyn till det som 
byggdes förr och det som byggs i framtiden kommer behöva ta hänsyn till det som byggs 
idag. Resecentrums utformning samt lokalisering utreds inom projektet ”Triangeln” 
parallellt med planarbetet. Det är många år kvar tills triangelprojektet är klart. I 
planbeskrivningen beskrivs det var bussarna som idag står vid arkaden kan stå istället. 

13. Kommunala pensionärsrådet     2022-01-12 
Vi förutsätter att tillgängligheten till det tänkta huset följer Boverkets riktlinjer så att det 
går att använda rullator, rullstol och även permobil för de boende. Det bör även finnas 
plats för förvaring av dessa på lämpligt sätt. 
 
Rummen i lägenheterna bör vara tillräckligt stora så att det går att få in en personlyft för 
att underlätta hemsjukvård som vi vet blir allt vanligare framöver. I det sammanhanget 
kan det också krävas ett inte oväsentligt förrådsutrymme för sjukvårdsutrustning av olika 
slag och även plats för förbrukade sådana. 
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Badrummet bör vara tillräckligt stort för att plats för dusch som kan innehålla en bra 
duschstol. Tvättmaskin och tumlare ska stå sida vid sida på varsin pall för att vara 
bekväma att hantera. Om dessa skall vara i lägenhetens badrum. Köket bör ha en spishäll 
samt ugn och mikro placerade i lämplig arbetshöjd bredvid. Inga trösklar naturligtvis, 
skjutdörrar och elkontakter i sitthöjd. 
 
När det gäller p-platser så är förslaget att inte tillhandahålla några sådana. Att hänvisa till 
offentliga parkeringar ett antal hundra meter bort är inget alternativ för personer som 
har problem med rörelseförmågan. Det poängteras att de kollektiva kommunikationerna 
är goda, och det är de, men de går bara till vissa punkter och utmed vissa stråk. Dagens 
och morgondagens människor vill ha fler möjligheter att kunna förflytta sig, så tillgång till 
bil kommer även fortsättningsvis att vara högt prioriterat. 
 
Två cykelparkeringar/lägenhet i skyddat utrymme låter bra men om alla 
lägenhetsinnehavare utnyttjar sina platser blir det svårt att få in ev. barncyklar. Ett sånt 
här hus med ett fyrtiotal lägenheter kräver över tid mycket service. Både teknisk service 
och service till de boende. Då måste det finnas plats för servicebilar, var ska de parkeras 
om det krävs hela dagsverken? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planlösning och hur lägenheterna utformas internt är inget som kommunen reglerar i 
detaljplanen. Många av synpunkterna i yttrandet är sådant som redan regleras i BBR. 
Kommunen ställer krav på att cykelparkeringar av hög kvalitet ska anordnas. Parkering 
för rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter från byggnaden. 
Planbeskrivningen uppdateras. 

14. Centerpartiet        2022-01-13 
Stortorget har genom åren varit en viktig knutpunkt för Katrineholm. Här har legat 
busstation och parkeringar. Numera ansluter torget till Katrineholms Resecentrum. Enligt 
handlingen finns det planer på att bygga om resecentrum ”inom överskådlig framtid”, 
vilket i synnerligen hög grad måste påverka detaljplanens utformning. Utrymmet mellan 
torget och järnvägen är trots allt begränsat och enligt vad som står i planen avgår 18 olika 
busslinjer från Resecentrum. Med en utvecklad kollektivtrafik kommer avgångarna att 
öka. 
 
I den tidigare samrådshandlingen ställdes krav om en halv parkeringsplats per lägenhet. 
Detta krav har nu nollats. Vi ifrågasätter rimligheten i detta och vilka konsekvenser det får 
för kommande planer och bostadsbyggande. Är det verkligen möjligt att i så fall ställa 
krav på parkeringsplatser vid andra etableringar? 
 
Vidare anser vi att tillgängligheten för rörelsehindrade måste beaktas. 25 meters 
gångavstånd är inte acceptabelt. Det är helt orimligt att det i detaljplanen slås fast (sid 32) 
att ”Det nya bostadshuset begränsar möjligheterna för personer med en 
rörelsenedsättning att bosätta sig.” (Se PBL och BBR!) Katrineholm år 2022 kan inte ha 
detaljplaner som utestänger invånare på förhand. Det är diskriminering och ett klart 
avsteg från målet om ett samhälle tillgängligt för alla. 
 
I planen hänvisas till en trafikmätning från 2013. Det är en ganska lång tid och mycket har 
hänt i trafikflödena. Mätningen bör därför göras om för att visa hur trafiken längs 
Fabriksgatan påverkar en byggnation. 
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Centerpartiet ifrågasätter starkt om riksintresset för kulturmiljövården kan behållas om 
den del av riksintresset som hör till Katrineholms anknytning till järnvägen skärs av, av en 
byggnad. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen har ju sitt historiska sammanhang 
tack vare järnvägen. 
 
Centerpartiet noterar också denna gång det ovanliga i att Katrineholms kommun ställer 
sig beredd att påta sig kostnaden för att vid behov lägga om vatten- och 
avloppsledningar. Detta gäller även de telekablar som går under Stortorget och som 
anses omöjliga att flytta utan att de går sönder. Det framgår inte vad detta kostar, mer än 
att det är kostsamt. 
 
Centerpartiet fortsätter att ifrågasätta om de aktiviteter som genomförs på torget i dag 
ska kunna genomföras framgent på en mindre yta och kommer de boende med 
balkonger mot torgsidan att acceptera bullret från dessa aktiviteter? 
 
Det är människorna som gör ett torg levande, inte husen. Stortorget behöver liv och 
rörelse, inte skrytbyggen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En stad är ständigt i förändring. Samhällsplaneringen och byggnationen påverkar hur den 
framtida staden planeras och ser ut. Den här detaljplanen måste ta hänsyn till det som 
byggdes förr och det som byggs i framtiden kommer behöva ta hänsyn till det som byggs 
idag. Resecentrums utformning samt lokalisering utreds inom projektet ”Triangeln” 
parallellt med planarbetet. Det är många år kvar tills triangelprojektet är klart. I 
planbeskrivningen beskrivs det var bussarna som idag står vid arkaden kan stå istället. 
 
Parkeringsnormen är en siffra som ska vara föränderlig då alla olika projekt skiljer sig åt. 
En så pass central byggnad som den här bör uppmuntra andra färdsätt än bil. 
Kommunen har i planbeskrivningen ställt krav på att minst 2 cykelparkeringar per 
lägenhet uppförs. Cykelparkeringarna ska vara väderskyddade, uppvärmda och säkra. 
Det kan uppmuntra folk till att välja cykel istället för bil. Det finns även gott om platser för 
långtidsparkering i parkeringshuset Loket som ligger i nära anslutning till planområdet. 
En trafikmätning har även tagits fram 2015 som visar att trafiken minskat sen mätningen 
2013. Det gjordes även en mätning 2012 som visar på trenden att trafiken inte ökar 
omkring platsen. Därför kan det antas att trafikmängden 2013 inte skiljer sig nämnvärt 
från 2022.  
 
Kravet för tillgänglighetsanpassning för rörelsehindrade är bland annat parkering 25 
meter från bostaden. Parkering för rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter 
från byggnaden. Planbeskrivningen uppdateras. 
 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
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Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Kommunen ställer sig inte redo att påta sig kostnaden för omläggning av telekablar. Det 
bekostas av exploatören om det skulle krävas. 
 
Torget kommer fortsatt kunna användas som ett torg med aktiviteter och dylikt. En 
bullerutredning har tagits fram som visar på att detaljplanen klarar alla bullerkrav. Redan 
idag finns det bostäder i direkt anslutning till torget. När man bosätter sig centralt bör 
man vara medveten om vad det kan medföra. En byggnad på torget bidrar till ett mer 
aktivt torg genom att skapa målpunkter i både form av bostäder samt verksamheter. 

15. Privatperson 7       2022-01-16 
Ett torg ska vara aktivt, men jag anser att det är människorna som gör ett torg levande, 
inte en byggnad eller ett landmärke. Därför är jag motståndare till att uppföra nya hus på 
Stortorget. 
 
Ett torg kräver öppna ytor och en byggnad parallellt med järnvägen sluter Katrineholms 
stadskärna mot omvärlden på ett icke önskvärt sätt. 
 
Enligt handlingen finns det planer på att bygga om resecentrum ”inom överskådlig 
framtid”, vilket i synnerligen hög grad måste påverka detaljplanens utformning. Det är 
viktigt att buss- och tågtrafiken har ett sammanhållet resecentrum och utformningen bör 
prioriteras. 
 
I den tidigare samrådshandlingen ställdes krav om en halv parkeringsplats per lägenhet. 
Detta krav har nu nollats. Jag ifrågasätter rimligheten i detta och vilka konsekvenser det 
får för kommande planer och bostadsbyggande. Bilen är fortfarande ett viktigt 
kommunikationsmedel och det är inte rimligt att räkna med att samtliga av de boende 
saknar bil eller är beredda att regelbundet leta parkeringsplatser. Det innebär också att 
det är andra som ska bekosta parkeringsytor åt de boende i denna fastighet. 
 
Det kan inte vara acceptabelt att det i detaljplanen slås fast (sid 32) att ”Det nya 
bostadshuset begränsar möjligheterna för personer med en rörelsenedsättning att 
bosätta sig.” Blir det en ny standard för Katrineholm år 2022 att ha detaljplaner som 
utestänger invånare på förhand. Det är diskriminering och ett klart avsteg från målet om 
ett samhälle tillgängligt för alla. 
 
Jag ifrågasätter starkt om riksintresset för kulturmiljövården kan behållas om den del av 
riksintresset som hör till Katrineholms anknytning till järnvägen skärs av, av en byggnad. 
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen har ju sitt historiska sammanhang tack vare 
järnvägen. 
 
Det kan inte vara rimligt att Katrineholms kommun ställer sig beredd att påta sig 
kostnaden för att vid behov lägga om vatten- och avloppsledningar. Detta gäller även de 
telekablar som går under Stortorget och som anses omöjliga att flytta utan att de går 
sönder. Det framgår inte vad detta kostar, mer än att det är kostsamt. 
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Jag ifrågasätter om de aktiviteter som genomförs på torget i dag ska kunna genomföras 
framgent på en mindre yta och kommer de boende med balkonger mot torgsidan att 
acceptera bullret från dessa aktiviteter? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En byggnad på torget bidrar till ett mer aktivt torg genom att skapa målpunkter i både 
form av bostäder samt verksamheter. En stad är ständigt i förändring. 
Samhällsplaneringen och byggnationen påverkar hur den framtida staden planeras och 
ser ut. Den här detaljplanen måste ta hänsyn till det som byggdes förr och det som byggs 
i framtiden kommer behöva ta hänsyn till det som byggs idag. Resecentrums utformning 
samt lokalisering utreds inom projektet ”Triangeln” parallellt med planarbetet. Det är 
många år kvar tills triangelprojektet är klart. I planbeskrivningen beskrivs det var 
bussarna som idag står vid arkaden kan stå istället. 
 
Parkeringsnormen är satt på 0 på grund av detaljplanens centrala läge. Kommunen har i 
planbeskrivningen ställt krav på att minst 2 cykelparkeringar per lägenhet uppförs. 
Cykelparkeringarna ska vara väderskyddade, uppvärmda och säkra. Det kan uppmuntra 
folk till att välja cykel istället för bil. I närområdet finns det inte gratisparkeringar med 
obegränsad tid. Det finns avgiftsbelagd parkering i parkeringshuset Loket där man kan 
stå obegränsad tid. 

 

 
Parkering för rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter från byggnaden. 
Planbeskrivningen uppdateras. 
 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
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Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Kommunen ställer sig inte redo att påta sig kostnaden för omläggning av telekablar. Det 
bekostas av exploatören om det skulle krävas. 

16. Privatperson 8       2022-01-17 
Min åsikt är att ni bör revidera era planer beträffande ”Guldhuset” och tänk om och 
skrota era planer på att bygga det! Det tar bort den öppna torgytan och inkräktar på 
allmänhetens plats. Inte nog med det så det så står det tydligt i detaljplanen att "det nya 
bostadshuset begränsar möjligheterna för personer med en rörelsenedsättning att 
bosätta sig". Vi kan inte bygga hus där rörelsehindrade inte kan bo! 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
I bottenplan får det endast uppföras centrumverksamheter som kommer vara till för 
allmänheten. En majoritet av den öppna torgytan kommer att vara kvar. Parkering för 
rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter av byggnaden. Planbeskrivningen 
uppdateras. Detta innebär att folk med rörelsenedsättning kan bosätta sig i huset. 

17. Privatperson 9       2022-01-18 
Guldhusets arkitektur och byggnadsstil, som den har beskrivits, passar väldigt dåligt in i 
den miljö och stadsbild som idag råder kring Torget. 
 
Torget skulle med en så hög byggnad inskränka Torgets nuvarande öppenhet och känsla 
av luft och rymd, byggnaden skulle likt en barrikad skymma sikten norrut mot 
järnvägsstationen och den norra stadsdelen bakom, vilket skulle ge Torget en känsla av 
instängdhet och trängsel. 
 
Torgets öppna yta behöver bevaras i storlek som idag för allehanda event och umgänge 
som marknader, restaurangtält, skridskobana under vintertid samt flexibel användning 
på annat sätt, inte minst ”stadens vardagsrum” i olika bemärkelser. 
 
Det som finns kvar av Katrineholms särprägel och karakteristikum bör bevaras utan att 
det ska uppfattas som bakåtsträvande och stagnation. 
 
Om uppförande av Guldhuset innebär att resecentrum behöver flyttas kan ju den 
ekonomiska kalkylen ifrågasättas redan innan den skisserats. 
 
Om parkeringsmöjligheter och tillgängligheten för funktionshindrade försämras i och 
med Guldhusets uppförande är det ännu ett tydligt argument emot. 



           13(30) 

 
Slutligen, som påpekats i flera insändare i lokalpressen, skulle en malplacerad byggnad av 
Guldhusets slag väcka åtlöje åt Katrineholm och katrineholmarna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Det kommer i framtiden fortfarande gå att ha event på torget. Parkering för 
rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter från byggnaden. Detta innebär att 
folk med rörelsenedsättning kan bosätta sig i huset. Planbeskrivningen uppdateras. 

18. Cityfastigheter       2022-01-18 
Husets djup ska inte överstiga Swecos förslag eller förslag i ursprungligt förslag ”Klädd till 
fest”. 
 
- Nuvarande byggnad ser inte ut att ha samma djup som tidigare. 
 
- Bilden på sida 1 så ser vi att gaveln skiljer sig kraftigt mot sida 17 vilket verkar bero på 
att byggnaden har blivit djupare? 
 
- I skuggstudie på sidan 31 är ett tredje hus använt (klädd till fest). Om ny byggnad inte 
har samma volym som tidigare så finns därmed ingen korrekt skuggstudie och det bör 
därmed göras en korrekt studie. 
 
- På sid 24 är nytt hus inritat ovanifrån, denna bild bekymrar oss mycket. 
Huset fyller på denna bild nästan halva torget och går i princip hela vägen fram till 
fontänen. Man kan se att huset här har blivit djupare vilket också framgår på sid 17 
(White arkitekter). 
 
Då det i Granskningshandlingen framgår åtminstone tre olika byggnader (sid 1, sid 17, sid 
31 och möjligtvis också en fjärde byggnad på sidan 24) i handlingen så är det omöjligt för 
oss att ta ställning till hur mycket huset kommer att fylla på torget. Antingen bör 
granskningshandlingen göras om (med ny tid att svara) alternativt så bör ursprungligt 
byggnadsdjup i Swecos förslag samt byggnadsdjup i ”Klädd till fest” respekteras. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En detaljplan reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Utan den ger ramar till hur 
en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Byggnaden på bilderna i planbeskrivningen på sidan 1, 17 och 24 är samma byggnad. 
Anledningen till att byggnaden ser ut att gå längre på sidan 24 är för att det är en 
översiktsbild där även taköverhänget på byggnaden är med. 
 
Den föreslagna byggnaden har förändrats men djupet samt höjden är densamma som i 
samrådet. Planområdet har flyttats ungefär 1,5 meter söder i granskningshandlingarna. 
En ny skuggstudie är med i de nya handlingarna. Skillnaden på skuggor mot förslaget 
"Klädd till fest" är mycket liten. I antagandehandlingarna används samma djup på 
byggnaden som i "Klädd till fest". 

19. Privatperson 10       2022-01-19 
Den huvudsakliga invändningen mot detaljplanen för Stortorget är det planerade 
flervåningshuset på torgets norra sida. Detta kommer till stor del att skymma utsikten 
mot stationen och bebyggelsen på Norr. Redan då kvarteret Pionen revs och 
nybebyggdes på 90-talet, skymdes utsikten/perspektivet från Drottninggatan mot kyrkan 
på Norr. Nu riskerar samma fadäs att upprepas i större skala på Stortorget. Det vore 
olyckligt att isolera Stortorget från dess historiska sammanhang med stationen, utsikten 
mot kyrkan (som vänder urtavlan mot centrum och torget för att synas därifrån!) och 
bebyggelsen på Norr, som tillsammans utgör en historisk miljö som bär på en berättelse 
om stadens uppkomst och framväxt. Förstör inte denna historiska utsikt och insikt med 
ett för platsen skymmande och skrymmande hus! "Guldhuset" skulle dessutom inskränka 
på torgets yta och möjligheterna att bedriva torghandel och nyttja torget för olika slags 
evenemang och kulturella aktiviteter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen kommer kräva en passage under huset så att kopplingen till resecentrum 
och norr behålls. Tillräcklig yta för event och dylikt kommer fortsatt finnas på torget. En 
stor kulturhistorisk kvalité som nämns i yttrandet är just berättelsen om stadens 
uppkomst. Byggnaderna omkring stortorget har uppförts från sent 1800-tal till 1990. 
Därför ska detta hus även ses som en ytterligare utveckling av torget och dess miljö. 

20. Privatperson 11       2022-01-19 
Jag ställer mig frågande till behovet av nya butiks- och restauranglokaler i centrum då 
flera av de befintliga lokalerna står tomma idag. Istället kan resurser gå till att främja 
etablering av nya verksamheter i dessa samt underlätta för redan befintliga 
verksamheter att fortleva. 
 
Dessutom kommer ett hus enligt förslaget dela staden i två delar och skärma av de två 
sidorna om järnvägen från varandra. Katrineholm, en stad som kom till tack vare 
järnvägen. Karaktäristiska byggnader för Katrineholm såsom vattentornet, kyrkan, 
stationshuset, godsmagasinet och Kullbergska huset kommer helt eller delvis skymmas 
av det nya bygget. 
 
Vidare anser jag att det föreslagna husets arkitektur inte passar in bland befintlig 
bebyggelse med ”romerska” inslag som känns lösryckta i sammanhanget, och det känns 
överdimensionerat på den yta där det ska byggas (både i yta och höjd). Risken är att det 
istället får torget att kännas trångt och mörkt, och därmed leder till att platsen används 
ännu mindre än idag. En idé är att istället för byggnad av huset satsa resurser på ett 
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öppet mer parkliknande torg. Många av stadens öppna ytor har bebyggts under senare 
år. Låt därför en av de få öppna ytor som återstår finnas kvar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Genom att uppföra ett hus på torget så kommer även antalet invånare som bor i centrala 
Katrineholm öka. Detta bidrar till ett större behov av både butiks- och restauranglokaler. 
Det är även så att handel till viss del föder mer handel. Detaljplanen kommer kräva en 
passage under huset så att kopplingen till resecentrum och norr behålls. Efter 
granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats för att passa bättre in på torget. 
Stortorget kommer fortsatt vara en öppen yta som med ett hus blir ännu mer levande. 

21. Privatperson 12       2022-01-19 
Den under hösten 2012 genomförda omfattande dialogen med kommunens invånare i 
samarbete med Katrineholms-Kuriren innehåller alltså definitivt ingen önskan om något 
nytt stort hus på Stortorget! Så långt vad katrineholmarna vill och ville 2012! 
 
Men…. detta, vad kommuninvånarna tyckte, uppfyllde tydligen inte dåvarande och kanske 
även nuvarande tjänstemän inom stadsplaneringen och den politiska majoritetens 
önskemål. Från någon / något håll hade den absurda iden om att bygga ett stort 
bostadshus på Stortorget kommit. 
 
Konstaterandet av ovan fick offentlighetens ljus genom bl.a. publikationen Nyheter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 – nov. 2013 där 
presenterar förvaltningen 13 månader senare något helt nytt!! En ny skiss från samma 
konsultföretag där Arkaden ersatts av en volymmarkering som symboliserar/markerar ett 
stort hus. Bil. 2. – Och nu säger man plötsligt: ”Det finns också en ide’-skiss på ett nytt hus 
på torget, mot järnvägsstationen. Undertexten till bilden med skiss på husvolymen: ”Så 
här vill katrineholmarna ha sitt torg” (För övrigt samma bild, men med annan undertext 
som används på sid 15 i granskningshandlingen till ärendet.) 
Och så var hela den demokratiska processen och resultatet av medborgardialogen 
överspelad! Eller med andra ord: Nu kör vi (aktuell förvaltning och den politiska 
majoriteten) vårt race och struntar i vad medborgardialogen uttryckt som önskan! 
 
Undertecknad anser att den omfattande dialogen som genomfördes för snart tio år 
sedan med kommuninvånarna och som mynnade i skissförslag som samlade 
medborgarnas önskan (inte tjänstemän och politisk majoritets), om hur Stortorget skall 
utformas skall följas i största möjliga mån och att det definitivt inte finns någon uttalad 
önskan om något stort bostadshus på torget. Detaljplanen för Stortorget önskar jag 
därför bli omarbetad i linje med vad kommunmedborgarna framfört i nämnda 
medborgardialog. 
 
Tilläggas kan att Katrineholms-Kurirens insändarspalt med all tydlighet under 
utställningsperioden och även tidigare understryker den omfattande dialogens resultat. 
D.v.s. det finns bättre alternativ till föreliggande planförslag och att det stora flertalet är 
negativt inställda till att Stortorget blir bebyggt med ett stort hus, det i folkmun kallade 
Guldhuset kan kanske platsa på annat ställe i staden/kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Katrineholm har cirka 35 000 invånare. Kommuninvånarna är inte en grupp där alla 
tycker likadant. Ett hus på torget är en idé som kommit fram i samverkan med 
medborgarna, politiker samt tjänstemän. Under detaljplaneprocessen har invånarna haft 
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två möjligheter att yttra sig. Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen 
förändrats för att passa bättre in på torget. 

22. Privatperson 13       2022-01-19 
Vi tycker att guldhuset verkar vara ett stort skrytbygge som absolut inte passar i 
stadsbilden på torget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats för att bättre passa in i 
torgmiljön. 

23. Tekniska Verken AB       2022-01-19 
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB har elkablar som ligger i trottoaren längs 
Fabriksgatan. Tekniska verken måste kunna komma åt kablar under hela byggtiden 
(ingen byggställning på kablar). Kablar får inte vara blottlagda eller hänga i schakt. Om 
ledningar eller skåp behöver flyttas i samband med exploateringen bekostas detta av 
kommunen. 
 
Utsikt Bredband AB har kanalisation som ligger i trottoaren längs Fabriksgatan i samma 
sträckning som elkablarna. Utsikt Bredband måste kunna komma åt kablar under hela 
byggtiden (ingen byggställning på kablar i schakt). Om ledningar behöver flyttas i 
samband med exploateringen bekostas detta av kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras och byggherren informeras om detta. 

24. Sörmland Vatten och Avfall AB     2022-01-21 
VA-ledningar behöver flyttas, flytt av VA-ledningar bekostas av Katrineholms kommun 
alternativt exploatör. Förtydliga vem som skall ta ansvar för dessa kostnader. Samråd 
gällande flytt av VA-ledningar ska ske i ett tidigt skede med VA-huvudmannen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras för att tydliggöra detta. 

25. Service- och tekniknämnden      2022-01-17 
Om uppdrag som idag utförs inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 
avseende drift, underhåll och skötsel, påverkas i och med genomförandet av en ny 
detaljplan, behöver motsvarande resurser hanteras i en ordinarie kommande 
budgetprocess. Förvaltningen är gärna delaktiga i det fortsatta planeringsarbetet för att 
drifts- och skötselperspektiv ska komma med så tidigt som möjligt i planeringsprocessen. 
I den fortsatta planeringen är det viktigt att beakta fortsatta möjligheter till ett levande 
centrum med torghandel, arrangemang och aktiviteter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Huset på torget bidrar till ett levande torg där det fortsatt kommer att finnas möjligheter 
till torghandel, arrangemang och aktiviteter. 

26. Kristdemokraterna i Katrineholm     2022-01-20 
Kristdemokraterna i Katrineholm anser att Stortorget ska förbli en öppen yta för 
torghandel och andra aktiviteter, såsom en aktivitetspark för barn, scen mm. Ett centrum 
behöver öppna ytor där stadens invånare kan vara och umgås utan att trängsel ska 
uppstå. 
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När kommunen utlyste arkitekttävlingen att gestalta ett hus på torget 2014 fanns det inga 
planer på att bygga hus på parkeringsplatsen i kvarteret Pionen. Nu är även denna öppna 
yta bebyggd och vi anser att förtätningen kring Stortorget är klar. 
 
Förslaget om Guldhuset som idag ligger på bordet inskränker allt för mycket på 
allmänhetens yta. Husets bredd och höjd skapar ett instängt och tillslutet torg, något som 
inte är till fördel för kommunens invånare. Huset är tänkt som ett landmärke, även detta 
anser vi är feltänkt. Nya hus i centrum ska inte ta över intrycken från annan bebyggelse, 
nya hus ska anpassas till omgivningen, smälta in och skapa en bättre helhet. 
 
Vi kan heller inte se att det gynnar allmänheten med fler affärslokaler i centrum när det 
redan idag finns så många lokaler tomma. Risken finns att all handel kommer ske runt 
torget, på bekostnad av en levande stadskärna i övrigt. Att vid nybyggnation göra avsteg 
från tillgänglighetskrav, nära boendeparkering för rörelsehindrade enligt BBR tycker vi 
inte är acceptabelt, det är en fråga som måste lösas. 
 
Nybyggnation på Stortorget kommer innebära att resecentrum måste byggas om, och i 
värsta fall flyttas helt. Kristdemokraterna anser att kommunen måste ha kontroll på 
kommande investeringar och dämpa investeringstakten, mer pengar ska läggas på 
kommunens grundläggande uppdrag, skola, vård och omsorg. Vi menar därför att 
planering och investeringskalkyl av ett nytt resecentrum måste ske innan byggnation på 
Stortorget. 
 
Med tanke på alla reaktioner som förslaget om nybyggnation på torget skapat och att det 
nu är länge sedan kommunens invånare fick ge sin syn på hur Stortorget ska utformas, 
tycker vi Kristdemokrater att planerna på Guldhuset ska avbrytas. Vi vill att kommunen i 
stället på nytt ska hämta in förslag på hur torget ska användas och utformas från dess 
ägare, Katrineholms kommuns invånare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Majoriteten av torget kommer fortsatt vara en öppen yta där det finns möjlighet till 
evenemang och torghandel. Efter granskningen har förslaget förändrats för att bättre 
passa in i torgmiljön. Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. 
Detaljplanen ger ramar till hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar 
lämpligheten av platsen. Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som 
reglerar plåt finns det nu en bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på 
glasad fasad, samt uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. 
Planbestämmelserna är utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena 
som redan finns på platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur 
dessa bestämmelser bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Genom att uppföra ett hus på torget så kommer även antalet invånare som bor i centrala 
Katrineholm öka. Detta bidrar till ett större behov av både butik- och restauranglokaler. 
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Det är även så att handel till viss del föder mer handel. Tillgänglighetskraven kommer att 
uppfyllas. Parkering för rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter från 
byggnaden. Planbeskrivningen uppdateras. 
 
En stad är ständigt i förändring. Samhällsplaneringen och byggnationen påverkar hur den 
framtida staden planeras och ser ut. Den här detaljplanen måste ta hänsyn till det som 
byggdes förr och det som byggs i framtiden kommer behöva ta hänsyn till det som byggs 
idag. Resecentrums utformning samt lokalisering utreds inom projektet ”Triangeln” 
parallellt med planarbetet. Det är många år kvar tills triangelprojektet är klart. I 
planbeskrivningen beskrivs det var bussarna som idag står vid arkaden kan stå istället. 

27. Lantmäteriet        2022-01-20 
Det finns gränser mot planområdesgränsen som är inlagda i den digitala registerkartan 
med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara 
missvisande. Vid övergången till referenssystemet SWEREF 99 transformerades nämligen 
tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter 
till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte 
ligga rätt i förhållande till SWEREF 99. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara 
extra uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med just 
lägesosäkerheten 0,025 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 
 
Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett 
annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att 
antingen en del av den allmänna platsen ligger inne på grannfastigheten eller att det blir 
en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. I denna typ av fall 
när gränsens läge är osäkert är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och 
göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar och mäter in dem. 
Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma 
dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Kommunen är medvetna om detta. Den nya byggnaden står i relation till redan byggda 
delar av torget. 

28. Privatperson 14       2022-01-18 
Undertecknande anser att ett hus på stortorget är ett mycket dåligt förslag. Ett 
skrytbygge på torget skulle enbart bli löjeväckande. Vi vill ha en öppen stadskärna, utan 
att det byggs hus nästan överallt, på såväl torg som på de fåtal grönområden som ännu 
finns kvar. Lider de styrande i Katrineholm av mindervärdeskomplex? Vi som 
katrineholmare vill inte att vår kommun ska blir känd för ett patetiskt skrytbygge som 
"landmärke" på torget. Nej vi vill sätta Katrineholm på kartan som en kommun som 
satsar rätt, med god vård och omsorg och en bra förskola/skola med god måluppfyllelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Torget kommer fortsatt finnas kvar och vara öppet. Efter granskningen har förslaget samt 
detaljplanen förändrats för att bättre passa in i torgmiljön. 
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29. Privatperson 15       2022-01-18  
Liksom ett flertal insändare i Katrineholms-Kuriren är jag emot planerna på ett 
bostadshus. Det människor behöver för att leva väl, är öppenheten med luft, ljus och 
grönska. Tänk även på barnen, som är vår framtid i den vackra lustgården. Alla ska trivas, 
både vuxna och barn. Bygg ett litet lekhus som barnen kan klättra och klänga i. Dessutom 
behöver barnen ha ett stabilt runt träbord med kutsar i trä att sitta på. Bygg in gallerian 
med plats för mödrar med småbarn, toaletter och skötbord. Där ska finnas möjligheter 
att köpa glass, dricka och kanske en varm korv. Flera bänkar behövs så de äldre och 
handikappade kan slå sig ner en stund. Glöm heller inte att placera papperskorgar samt 
fimpsamlare. För övrigt är torget så vackert, särskilt sommartid med fontänen och alla 
prunkande blomsterarrangemang. Utsmyckningarna vid juletid är extremt vackra då de 
lyser upp i mörkret. Vad mer kan man begära? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen begränsar inte att utföra åtgärderna som nämns i yttrandet. Huset kan 
bidra till att tydliggöra torgytan. 

30. Privatperson 16       2022-01-20 
Guldhus! Lika tokigt som att riva Gröna kulle och bygga ett höghus typ burj khalifa 828 m 
högt. Parkering under Gröna kulle, ungefär på samma nivå. Lek-tankar. Nej gör torget 
välkomnande för oss alla. Lekplats, träningsredskap (typ som vid Furuliden, jättebra) för 
oss vuxna och äldre, m.m. Bygg typ torgbodar med tak längs "arkaden" innanför 
bussarna, emot torget (tak över). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats för att bättre passa in i 
torgmiljön. Detaljplanen begränsar inte möjligheter till att anlägga lekplats och 
träningsredskap på torget. 

31. Privatperson 17       2022-01-20 
Det är fel att privatisera en del av vår gemensamma egendom utan en ordentlig 
förankring bland kommunmedborgarna. Det som varit vårt gemensamma blir nu en 
privat angelägenhet som vi inte längre råder över. När dessa idéer först kom upp 2014 
var det en häftig debatt med massor av kritiska röster, översvämmade insändarsidor 
mm. Det borde ha lett till en något mer ödmjuk hållning från kommunens sida och ett 
mer öppet förhållningssätt, men i stället valde man att med stöd av de formella 
planreglerna pressa igenom den politiska majoritetens och fastighetsbranschens 
önskemål. Och det kan en politisk majoritet göra, för det som gäller är ju de politiska 
mandaten, inte medborgarnas åsikter. 
 
Själva den byggnad som nu det skräddarsys en detaljplan för av alldeles för låg kvalitet 
för en så central plats. Den höga mur som föreslås ger ett nästan skrämmande intryck, till 
råga på allt är tydligen tanken att den ska utföras i låtsasguld. Vilka signaler sänder man 
ut? Här härskar mammon! Eller kanske snarare ”Så här välmående och betydelsefulla 
skulle vi vilja vara!” 
 
Det upplevs tydligen av några att torget är för stort, något som jag som tillbringat 
merparten av de senaste 69 åren i staden aldrig har upplevt. Men man kan tänka sig 
andra lösningar på storleksfrågan än att för all framtid avhända sig en stor del av 
rådigheten över platsen. Man kan dela upp ytan i delar för olika användning, en minipark, 
en lekplats, plats för torghandel, en talarscen mm. Men inte privatisera en väsentlig del av 
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ytan. Det som blir kvar blir bara ännu svårare att använda, med bostäder mitt på torget 
som kommer att ha berättigade synpunkter på sin närmiljö. De kanske inte vill ha en 
Katrineholmsvecka alldeles inpå bostaden. 
 
Förr fanns det krav på att bostäder skulle ha tillgång till tomtmark, och det fanns en 
klokskap i det. Huset på torget kommer inte att ha en gård på taket som rimligen blir 
väldigt utsatt för vädrets växlingar. Men så fort porten öppnas är man ute på stan. 
Ingenstans att parkera sin cykel eller för barnen att ha sina leksaker på. Barnen ja, var ska 
de hålla till? Inne i lägenheterna eller ute på torget är väl de alternativ som finns för att 
åka skridskor eller cykla på cykelbanan. Det känns torftigt och inte särskilt utvecklande 
(skridskoåkning kanske kan vara det, men det är ju lite begränsat av vädret). 
 
Man kommer inte heller att ha någon egen parkering för de boende. Ingen alls. Det 
stämmer inte att det finns ett överskott av allmänna parkeringsplatser i närheten, de 
byggs det ju hus på allt eftersom. De boende får åka runt och leta en ledig plats och 
hoppas på det bästa. De boendes behov av parkering borde inte lösas med allmänna 
parkeringsplatser som är till för tillfälliga besökare i centrum, det blir knappast bra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Privatisering av kommunal mark sker i flertalet detaljplaneprojekt. Lokalerna i 
bottenvåningen kommer fortsatt vara till för allmänheten då det endast tillåts 
centrumverksamheter där. Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats 
för att bättre passa in i torgmiljön. Det finns redan idag lägenheter omkring stortorget. 
De som flyttar in centralt är oftast medvetna om vad det kan innebära. Delar av taket 
kommer gå att använda som en gård för de boende. 
 
Parkeringsnormen är satt på 0 på grund av detaljplanens centrala läge. Kommunen har i 
planbeskrivningen ställt krav på att minst 2 cykelparkeringar per lägenhet uppförs som 
kompensation för detta. Cykelparkeringarna ska vara väderskyddade, uppvärmda och 
säkra. Det kan uppmuntra folk till att välja cykel istället för bil. I närområdet finns det inte 
allmänna gratisparkeringar med obegränsad tid. Det finns avgiftsbelagd parkering i 
parkeringshuset Loket där man kan stå obegränsad tid. 
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32. Polisen        2022-01-20 
Planförslaget är öppen och klar med att byggnaden som föreslås uppföras i norra delen 
av torget stil- och materialmässigt bryter mot den omgivande bebyggelsen. Tanken är att 
byggnaderna mot torget skall representera olika tidsepokers stil och uttryck. Det finns en 
risk att denna gestaltningstanke kan påverka tryggheten hos användaren/besökaren. 
Med hänsyn till gestaltningen av en plats främjas trygghet av kontinuitet, balans och 
igenkänning när det gäller delar av en helhet. Torget "hjälper upp" dock upp detta och 
skapar en tilltalande miljö som främjar interaktion mellan besökare. Tryggheten främjas 
av att byggnaden och torget tillsammans harmonierar och signalerar hög grad av kontroll 
och komfort. Att platsen är genomtänkt är viktigt för det trygghetsfrämjande. 
 
Planförslaget visar på en yta som är relativt lätt att överblicka. Men byggnaden kommer 
att skärma av en del av torget som tidigare var mer öppen. Orienterbarheten kan 
förstärkas på olika sätt för att användaren eller besökaren har "lätt att komma rätt". 
Adresskyltar med tydliga nummer (vilket också avgränsar de boendes plats med den 
offentliga), stensättningar som varierar med hänsyn till vad platsen skall användas eller 
inte användas till, gång och cykelstråk med skyltar kombinerat med markmålning för att 
ytterligare tydliggöra vad platsen är upplåten för. 
 
På norra sidan av huset beskriver planförslaget att indragna entréer skall minska risken 
för att gång och cykeltrafikanter skall få en dörröppning som hindrar. Indragna entréer 
skapar dock nischer i fasaden och för en gångtrafikant kan detta skapa en bristande 
känsla av kontroll. Om nischen och intilliggande väggar är transparenta kan detta 
förebyggas, men om bara entrén är indragen bör detta kompletteras med någon form av 
belysning som tydligt åskådliggör (låg belysning i väggen kastar skuggor om någon 
uppehåller sig i nischen) att man kan passera med en hög grad av kontroll, annars 
kommer gångtrafikanter att ta ut ett avstånd från väggen vilket i sin tur ställer krav på 
gångbanans bredd. 
 
Torget skall självklart medge infart av blåljusverksamhet till byggnaden. Planförslaget har 
tydligt visat att P-platser inte kommer att anordnas för de boende i byggnaden. Att kunna 
ha en god kontroll över den egna egendomen är viktig och främjar trygghet. Andra 
fordon, såsom cyklar bör ha anordnad parkering med minst två fastlåsningsmöjligheter 
och vara belägen i eget förråd eller ett förråd med en transparent vägg. 
 
Offentliga platser som inte underhålls signalerar ganska snart att ingen bryr sig om 
området. Detta färgar av sig till användaren/besökaren. Är platsen genomtänkt genom t 
ex konsekvent likadana soptunnor som inte tillåts bli överfulla eller nedsmutsade ökar 
benägenheten hos människor att själva hjälpa till att förvalta området. Uppstår "häng" av 
homogena grupper på platsen kan man öka graden av kontroll genom att förlägga 
underhåll och skötsel av "häng-platsen" på tider som är aktuella. 
 
När det gäller belysning mot fastigheten och torget är det egentligen kontrasterna mellan 
ljust och mörkt som skapar känsla av otrygghet. Om belysningen är "släpande" d.v.s. 
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belyser ett föremål som i sin tur utgör belysningspunkten uppstår ett mildare och 
jämnare ljus. Byggnadens norra sida är berörd när det gäller nischerna för entréerna, 
men den välvda entrén som vetter mot torget från Fabriksgatan är en plats som kan jämt 
belysas med små medel (se exemplet nedan) vilket skapar både överblick och känsla av 
kontroll. 
 

 
 
Belysningen bör förstärkas på byggnadens mer viktiga funktioner som entréer, och 
genomgångens in och utfart för att förebygga kontraster mellan ljust och mörkt. 
Armaturerna bör också vara av samma typ med samma typ av sken för att den boende 
eller besökaren inte skall få ett inkonsekvent intryck. 
 
Västra sidan av byggnaden är inte tydligt återgiven i planförslaget. Om väggytan går hela 
vägen ned till markplan bör den ha en "distans" i form av en plantering eller en spaljé för 
att förebygga klotter. Trädraden som framgår i förslaget kan göra platsen lite 
undanskymd och även här behövs en belysningslösning för att platsen inte skall upplevas 
som otrygg. 
 
Reflektion från kommunpolisen i Katrineholm beträffande byggnaden och belysning: 
Resecentrums placering i förhållande till den nya byggnaden och flödet av resenärer (som 
på helgerna ofta är berusade unga vuxna eller gymnasieungdomar). Se över belysning 
och social kontroll vid gavlarna på huset. Dessa tillfällen kan innebära att huset blir en 
"transitsträcka" för resenärerna med de risker för störningar och brott det kan innebära. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Mycket av det som nämns i yttrandet är sådant en detaljplan inte reglerar. Kommunen 
tar med sig informationen till framtiden. Efter granskningen har förslaget samt 
detaljplanen förändrats för att bättre passa in i torgmiljön. Cykelparkeringar kommer 
finnas inomhus. Entrévåningen kommer inrymma centrumverksamheter. Kommunen gör 
bedömningen att säkerheten på och omkring stortorget förbättras med en byggnad. 

33. Privatperson 18       2022-01-24 
Huset skall ej byggas 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Yttrandet är noterat. 

34. Privatperson 19       2022-01-24 
Åk till Finspång och få idé till ett torg som det bör vara. Inget guldhus på torget! Ska torget 
bli en rastplats, en inhägnad? En stad ska ha ett öppet torg. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Torget kommer fortsatt vara öppet. Huset bidrar till att tydligare avgränsa torget. 

35. Privatperson 20       2022-01-24 
Låt oss ha kvar vårt lilla torg! Stäng inte in det med ett 5-våningshus, låt det vara luftigt. 
Vad är det för fel att kunna se vårt fina gamla stationshus ett av dom få gamla husen som 
finns kvar, tyvärr. 
 
Varför väljer man italiensk design när det finns svensk arkitektur som skulle passa bättre 
in i en industristad och järnvägsknut. Hur kommer ni att lösa buss, biltrafiken och 
parkeringen? 
 
Snälla ni försök att bygga med stil! Anställ en Stadsarkitekt som kan titta på stadskärnans 
helhet. Titta bara på de sista stora husprojekten som absolut INTE passar in i stadsbilden, 
ok, säkert i större städer. Projektet abborren kommer mest att likna ett stort rymdskepp. 
Tråkigt. 
 
Till sist. Varför vill ni ha in katrineholmarnas åsikter om Guldhuset, när det redan verkar 
vara klappat och klart, eller? 
 
Bygg inte Guldhuset i alla fall inte på torget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen kommer kräva en passage under huset så att kopplingen till resecentrum 
behålls. Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats för att bättre 
passa in i torgmiljön. 

36. Privatperson 21       2022-01-24 
Palatsliknande Guldhus? 
Gör om gör rätt! 
 
Ni påstår att huset skall rama in vårt lilla torg, vi vill påstå att det stänger in både torget 
och utsikten. Det passar överhuvudtaget inte in i bebyggelsen runt torget, inte heller i 
Katrineholm. Staden är en betydande järnvägsknut, därtill en arbetarstad med dess 
kultur. Gör ett levande torg med förslagsvis en liten scen där det kan vara uppträdande, 
en liten lekplats för barn, en boulebana för alla (Vi vet att det finns men det är svårt att få 
till spontanspel där). Reparera befintlig lokal så det kan bli ett kafé där på sommaren, 
några fler träd så det blir lite lummigare. 
 
Ni måste jobba på affärslivet i centrum se till att få hit fler affärer, att de som finns 
utvecklas så folk stannar här och handlar. Få folk att trivas och må bra, få folk att flytta 
hit. Vi bor i en liten landsortsstad förstår inte vår fina stad. Om det måste byggas ett 
monument över Tegelstaden och Dahlström gör en liten staty och ställ den bland 
buskarna på Gröna kulle. Än en gång, gör om, tänk om. Om ni vågar? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En inramning av torget kan tydliggöra dess yta. Efter granskningen har förslaget samt 
detaljplanen förändrats för att bättre passa in i torgmiljön. 
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37. Sörmlands museum       2022-01-24 
Antikvariska synpunkter 
Ett argument som framförs i planbeskrivningen är att byggnaden ska vara 
landmärkesbildande. En diskussion kring detta förs inte. Det märks också att 
formuleringar och bilder i planbeskrivningen tillhör det tidigare planförslaget, vilket blir 
förvirrande. 
 
Riksintresset Katrineholm och kulturmiljöunderlaget från 2014 
Under rubriken Kulturmiljö s 21 anges riksintressets motivering och uttryck. Motiveringen 
och uttrycket för riksintressebeskrivningen har omformulerats och förtydligats, samt 
kompletterats med ett kunskapsunderlag, efter 2014. I planbeskrivningen står den äldre 
motiveringen kvar. Det framgår inte av detaljplaneförslaget hur riksintresset tas tillvara. 
Att ett kulturmiljöunderlag togs fram 2014, framförs som ett argument för att stor hänsyn 
har tagits till kulturhistoriska värden. Även byggnadens relation till dess omgivning och 
helhetsmiljö som en viktig bedömningsfaktor, anges som ett argument. 
 
Stortorget ramas idag in av monumentala byggnader från olika perioder och med olika 
stiluttryck, vilket konstateras i kulturmiljöunderlaget. I planbeskrivningen har detta 
konstaterande vänts till ett argument för att bebygga torgmiljön med en ny byggnad med 
avvikande gestaltning. Museet ifrågasätter detta. Kulturmiljöunderlaget konstaterar också 
att bebyggelsen har olika karaktär men ger som helhet ett harmoniskt intryck. Som 
signalement för torgets bebyggelse och arkitektur lyfts arkitektonisk omsorg och att 
byggnader vid torget genomgående har putsade fasader. Förslaget har tagit fasta på en 
formulering i kulturmiljöunderlaget om att byggnaden gärna får vara djärv i sin 
utformning, men har inte tagit med resten av meningen, där det står att den nya 
byggnaden ska relatera till befintlig bebyggelse vad gäller volym och höjd. I 
kulturmiljöunderlaget framförs också att en ny byggnad bör utformas med medvetenhet 
om siktlinjers betydelse, där kontakten mellan torg och järnväg är viktig. Samt att 
blickfånget bör vara så brett att det går att se torgets södra husfasader från stationen. 
 
Byggnadshöjder och volymer 
Planbeskrivningen anger olika tillåtna totalhöjder på den nya byggnaden. På sidan 18 
anges både totalhöjden 21 meter och 23 meter. 23 meter totalhöjd anges på plankartan. 
Museet vill återigen tydligt framföra att detta är för högt. Som en jämförelse anges att 
byggnaden ”Framtiden”, öster om torget, har 21 meter som totalhöjd (i detta fall till 
skorstenens överkant). ”Framtidens” totalhöjd är dock ett undantag. Byggnaderna runt 
Stortorget har genomgående lägre totalhöjder. Pionen 4 i väster 17 meter, magasinet 12 
meter, samt de flesta byggnaderna utefter Köpmangatan 13–20 meter. 
 
För stadsbilden och kulturmiljön är det dock intressant att istället för totalhöjd se på 
byggnadshöjden, och vad som utgör fasad respektive tak. Byggnadshöjden är för det nya 
huset angivet till 19 meter. Detta är också betydligt högre än vad omgivande byggnader 
har. Det kan jämföras med magasinet som har en byggnadshöjd på ca 3,5 meter, Pionen 
4 ca 15 meter och Köpmansgatans byggnadshöjder på ca 8–16 meter. Det står i 
planbeskrivningen sid 18 Byggnaden upplevs som robust och pompös samtidigt som den 
samspelar med befintlig bebyggelse i höjd, längd och bredd. Detta påstående är inte 
korrekt. Även volymen av den nya byggnaden är anmärkningsvärd, vilket framgår av 
bilden i planbeskrivningen s 17. 
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För att kunna bedöma hur den nya byggnaden samspelar med befintlig bebyggelse, bör 
höjd- och volymanalyser tas fram för att se hur den nya byggnaden kommer att te sig i 
relation till omkringliggande bebyggelsen. Detta finns inte med i planbeskrivningen. 
 
Gestaltningen av byggnaden 
På plankartan anges att fasaderna ska utgöras av guldfärgad metall. Detta fasadmaterial 
ingick i det vinnande förslaget ”Klädd till fest”, men då nämndes materialet mässing. Är 
verkligen en guldfärgad plåtfasad anpassad till platsen och den omgivande 
bebyggelsemiljön där byggnaderna genomgående har putsade fasader? En farhåga är att 
det föreslagna fasadmaterial med tiden kommer åldras lika osmickrande som många 
plåtbeklädda miljonprogramsbyggnader. Juryn som beslutade om att ”Klädd till fest” 
skulle vinna i arkitekttävlingen framförde att det är av största vikt att slutgiltigt val av 
hållbart fasadmaterialet sker tillsammans med byggherren och kommunen utifrån ett 
långsiktigt kvalitetsperspektiv, där ett vackert åldrande och berikande patina sätts i första 
rummet. Ändå har plankartan minimalt med bestämmelser vad gäller val av material och 
utförande. 
 
Arkaden 
I planbeskrivningen är det oklart skrivet om arkaden avses att flyttas eller rivas (se olika 
formuleringar sid 15, 16 och 17). Arkaden är ett fint exempel på postmodernism, som 
volym- och höjdmässigt är anpassat till miljön. Det tidigare förslaget, då det var tänkt att 
flytta arkaden till att ligga bredvid nedgången under spåren, var inte helt fel. 
 
Torgytan 
Torgytan har inte fått några specifika bestämmelser som reglerar hur ytan ska 
disponeras. Torgytan med fontän och gatustensbeläggning, har idag mycket höga 
kvaliteter och bör därför få skyddsbestämmelser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen förtydligas kring bilderna på tidigare förslag. Förslaget och plankartan 
har efter granskningen förändras för att bättre beakta kulturmiljön. Exempelvis regleras 
grönt glaserat tegel som fasadmaterial. Ett grönt tegel passar bättre in i riksintresset då 
det i dagsläget finns referenser till det i omkringliggande område. Detta förtydligas i den 
uppdaterade planbeskrivningen. 
 
Totalhöjden på byggnaden är liknande som framtidenhuset och tempohuset. Även 
Näckrosen 12 har nästan samma höjd som tidigare nämnda byggnader. Därför blir det 
missvisande att hänvisa till framtidenhuset som ett undantag eftersom det finns tre 
byggnader med ungefär samma höjd som det tänkta huset. Efter granskningen så har 
höjderna förändrats i plankartan. Istället för 23 meter totalhöjd så är det ändrat till 20 
meter på den södra delen av byggnaden då det är den som kan upplevas för hög om den 
skulle bli 23 meter. Den norra delen av byggnaden (mot stationen) har en höjd på 22 
meter. 
 
Höjd- och volymanalyser har tagits fram. Flera bestämmelser har lagts till kring både 
material och utförande. Arkaden kommer att rivas. Fontän och gatustensbeläggning 
kommer inte få en skyddsbestämmelse. I samband med byggnation av huset så kommer 
torgytan behövas göras om och då kan det bli aktuellt att flytta fontänen. 
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37. Länsstyrelsen        2022-01-27 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som rör riksintresse, hälsa eller säkerhet och risk för 
olyckor, översvämning eller erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att Länsstyrelsen inte ska pröva kommunens beslut att 
anta detaljplanen. 
 
Riksintressen – 3 kap. Miljöbalken 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Katrineholm (D28). 
Riksintresset ska skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Till 
riksintressets uttryck hör ”sammanhållen bebyggelse runt Stora torget”. 
 
Länsstyrelsen bedömer att den nya byggnaden riskerar att skada riksintresset påtagligt 
genom föreslagen höjd och gestaltning. För att ett antagande av detaljplanen inte ska 
prövas av Länsstyrelsen behöver planbestämmelser avseende utformning och 
materialval för tak och fasad samt höjder ses över i enlighet med nedan. 
 
I samrådsskedet reglerades totalhöjden till 21 meter. I granskningsskedet har totalhöjden 
höjts till 23 meter. Byggnadshöjden har reglerats till 19 meter. Länsstyrelsen bedömer att 
föreslagen ny totalhöjd riskerar att skada riksintresset och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljön runt Stortorget. Totalhöjd och byggnadshöjd behöver därför sänkas till 
en nivå som är bättre anpassad till omgivande bebyggelse. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att den nya byggnadens arkitektoniska 
uttryck är avgörande för att den ska uppfattas som ett landmärke och en ny 
symbolbyggnad för staden. Det är därför olyckligt att de kvaliteter som fanns i det 
ursprungliga förslaget, som låg till grund för samrådet, nu till stor del har reducerats av 
kostnadsskäl. Länsstyrelsen anser fortfarande, liksom kommunen gjorde i 
samrådsskedet, att det är väsentligt att byggnaden ges en kvalitativ gestaltning samt att 
skalan på byggnaden hålls nere genom varierad takutformning och en uppbruten fasad i 
flera volymer, för att byggnaden ska samspela med torgets befintliga skala och 
utformning. Som byggnaden föreslås utformas enligt granskningsförslagets illustrationer 
kommer den att uppfattas som en monoton volym som riskerar att dominera över 
intilliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och förvanska Stortorgets karaktär. 
Föreslagen byggnad kommer genom sin skala och utformning påverka den visuella 
upplevelsen av den sammanhållna bebyggelsemiljön runt Stortorget, som är ett av de 
centrala uttrycken för riksintresset, på ett sådant sätt att riksintresset kommer att skadas 
påtagligt. 
 
Den nya byggnadens placering och utformning kommer att resultera i att siktlinjer och 
kontakten med järnvägsområdet delvis går förlorad vilket kommer att skada riksintresset. 
I samrådsskedet föreslogs åtgärder för att mildra denna inverkan vilket bör följas upp i 
det slutliga förslaget. 
 
Torgytan med sin fontän och gatustensbeläggning samt lindallén har mycket höga 
kvaliteter som är av betydelse för riksintresset. Länsstyrelsen anser att det är angeläget 
att dessa aspekter skyddas genom lämpliga planbestämmelser. Kommunen har valt att 
inte inbegripa omgestaltning av torget i det aktuella planförslaget, men i 
planbeskrivningen finns en beskrivning av torgets framtida gestaltning. Länsstyrelsen 
anser att omgestaltningen av Stortorget bör studeras vidare och tydligare ta sin 
utgångspunkt i kulturmiljön. 



           27(30) 

 
Buller 
En buller- och vibrationsutredning Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 
Stortorget, Katrineholm har genomförts av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB (2021-11-15) 
som underlag till detaljplanen. Bullerutredningen utgår från bullerriktvärdena i 
proposition 1996/97:53. Föreslagna planbestämmelser under rubriken ”Förslag till 
detaljplanekrav” i Trafikbuller- och vibrationsutredningen har arbetats in i 
planhandlingarna på ett tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen ställer sig dock frågande till 
varför bullerutredningen inte har anpassats efter föreslagen byggnad med en passage i 
bottenplan. Den föreslagna passagen bör påverka bullersituationen i och runt föreslagen 
byggnad. 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att vissa potentiella intressekonflikter 
kan komma att förändra möjligheten att genomföra föreslagen bullerhantering och att en 
revidering av föreslagen hantering av bullersituationen även kan komma att krävas av 
denna anledning. Se vidare under avsnitt om Gestaltning av bebyggelse. 
 
I detaljplanen behöver kommunen säkerställa att det finns tillräcklig friyta för lek och 
rekreation i anslutning till de kommande bostäderna i enlighet med 8 kap. 9§ Plan- och 
bygglagen (2010:900) för att planen ska vara genomförbar. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att planhandlingarna behöver kompletteras med en beskrivning om hur 
frågan kan lösas, samt vid behov säkerställa detta genom bestämmelser i plankarta. Om 
byggnaden förses med balkonger på byggnadens norra fasad behöver plankartan 
revideras i enlighet med planbeskrivningen. 
 
Markföroreningar 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över planförslaget och då bedömt att planunderlaget 
behövde kompletteras med mark- och miljötekniska undersökningar för att länsstyrelsen 
ska kunna bedöma om planförslaget utgör någon risk för människors hälsa. Av 
genomförda undersökningar framgår att inga föroreningar har påträffats i halter 
överstigande riktvärden för känslig markanvändning. Länsstyrelsen har därmed utifrån 
förorenade områden inget ytterligare att erinra mot planförslaget. 
 
Farligt gods 
Länsstyrelsen anser att riskutredningen, daterad 2015-06-26, behöver uppdateras och att 
kommunen behöver kontrollera att de underlag som låg till grund för riskanalysen 
gällande transporter med farligt gods på järnväg fortfarande är relevanta. De prognoser 
som låg till grund för riskberäkningarna behöver verifieras så att de stämmer och 
fortfarande är giltiga för kommande år. 
 
Då den föreslagna byggnaden har ändrats mellan samrådet och granskningen behöver 
riskutredningen uppdateras och anpassas efter den i granskningsskedet föreslagna 
byggnaden. 
 
Planhandlingarna behöver uppdateras med resultatet från den uppdaterade 
riskutredningen innan detaljplanen kan antas. 
 
Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen vill upplysa om att vid byggnader med en nockhöjd över 20 meter över 
gatan (inte nockhöjd över nollplanet) ska Luftfartsverket ges möjlighet att yttra sig. Om 
planförslaget innebär byggnader med en nockhöjd på 20 meter (över gatan) eller högre 
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rekommenderar Länsstyrelsen kommunen att ta fram en Flyghinderanalys för att 
samråda med berörda flygplatser med eventuellt inflygningsområde över planområdet. 
Flyghinderanalysen beställs av Luftfartsverket. Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 
kap. PBL 

Gestaltning av bebyggelse 
Länsstyrelsen efterfrågade i samrådsskedet tydligare planbestämmelser avseende volym, 
utformning av tak och fasad samt materialval. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i 
granskningsförslaget har reglerat byggnadens utformning med två generella 
bestämmelser: ”Minst 30% av entréplanets fasad ska utgöras av transparent material” 
och att ”fasad undantaget fönster och balkongdörr ska i huvuddrag utgöras av guldfärgad 
metall (gäller ej entréplan)”. Synpunkterna om planbestämmelser som reglerar 
byggnadens volym, utformning av tak och fasad samt materialval har inte tillgodosetts. 

Stortorget med intilliggande bebyggelse är att betrakta som ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen (2010:900). Ett sådant område 
får inte förvanskas. Med hänsyn till den nya byggnadens mycket centrala placering på 
Stortorget och dess närhet till byggnader som är särskilt värdefulla väger det allmänna 
intresset av att kunna styra över bebyggelsens utformning särskilt tungt. Länsstyrelsen 
finner att föreslagna planbestämmelser inte i tillräcklig utsträckning tillgodoser kravet på 
en kvalitativ gestaltning. Länsstyrelsen bedömer att den nya byggnaden inte tar tillräcklig 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan enligt 2 kap. 6§ Plan- och bygglagen (2010:900). Inte heller tillgodoses 
kraven på god form-, färg- och materialverkan enligt PBL 8 kap. 1 och 2§§ Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Placering av balkonger riskerar att privatisera den offentliga miljö som Stortorget utgör. 
Om balkonger ändå tillåts behöver utformningen styras genom planbestämmelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Totalhöjden på byggnaden är liknande som framtidenhuset och tempohuset. Även 
näckrosen 12 har nästan samma höjd som tidigare nämnda byggnader. Efter 
granskningen så har höjderna förändrats i plankartan. Istället för 23 meter totalhöjd så är 
det ändrat till 20 meter på den södra delen av byggnaden då det är den som kan 
upplevas för hög om den skulle bli 23 meter. Den norra delen av byggnaden (mot 
stationen) har en höjd på 22 meter. 

Efter granskningen har fasadutformningen förändrats för att bättre passa in i 
riksintresset. Även koppling till stationsområdet har förbättrats. Detta beskrivs mer 
utförligt i antagandehandlingarna. Fontän och gatustensbeläggning kommer inte få en 
skyddsbestämmelse. I samband med byggnation av huset så kommer torgytan behövas 
göras om och då kan det bli aktuellt att flytta fontänen. Lindallén är redan tillräckligt 
skyddad genom biotopskyddet. 

Bullerutredningen är framtagen för detaljplanen och inte en specifik byggnad. Därför gör 
kommunen bedömningen att de bestämmelserna kring buller är fortsatt tillräckliga även 
om passagen har tillkommit. Den bedöms inte påverka förslaget så pass mycket att hela 
utredningen måste uppdateras. 
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Det finns möjlighet att använda delar av taket som friyta, samtidigt finns det goda 
kvalitéer precis utanför porten. Detta beskrivs mer djupgående i handlingarna. En ny 
riskutredning har tagits fram som konstaterar samma sak som den tidigare gjort. 
 
Omkring detaljplanen finns det några byggnader med en höjd på 20 meter. Därför 
kommer den tilltänkta byggnaden inte skilja sig ifrån sin omgivning. Yttrandet från LFV 
inkommer innan antagandet. 
 
Enligt detaljplanen måste balkonger hänga minst 5 meter över torget. Detta för att inte 
privatisera den offentliga miljön. Kommunen vill dock lyfta att det redan idag finns 
balkonger som hänger över Stortorget. 
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning 

• Huset ska inte byggas 
• Skyddsbestämmelser på fontän och gatustensbeläggning 
• Bevara arkaden 
• Inte planlägga för fler verksamheter 
• Höjt p-tal 
• Avvakta resecentrums ombyggnad 
• Uppdatera bullerutredning 
• Utreda fastighetsgräns 

Ändringar i förslaget 

Efter granskningen har förslaget uppdaterats och plankartan reglerar tydligare de delar som 
tidigare kunde påverka kulturmiljön negativt. Riskutredningen är även uppdaterad med aktuella 
siffror och byggnad. Flertalet förtydliganden har skett i antagandehandlingarna. 

Planbeskrivning 

• Resonemang kring de nya bestämmelserna i plankartan och hur de påverkar riksintresset 
• Parkering för rörelsehindrade upplåts inom 25 meter från byggnaden 

Plankarta 

• Höjdbestämmelse justeras så att södra delen av byggnaden blir lägre 
• Fasadbestämmelser uppdateras och tillkommer 
• Balkonger får kröga ut över allmän plats men inte för nära marknivå 
• Krav på passage 

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 16 november 2022 
 
 
William Rytterström     Erik Bjelmrot 
Planarkitekt      Avdelningschef 
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6. Granskning – Detaljplan för Hvalsta gård

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2022-08-03.

2. ställa ut detaljplan för Hvalsta gård, Katrineholms kommun, för granskning.

3. godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2022-11-16

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de under samrådet inkomna synpunkterna

har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan ställas ut för granskning.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utskickat på samråd under tidsperioden 18 november 2021 - 9

december 2021. Totalt inkom 15 yttranden varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden,

förvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter samråd, finns

sammanfattade i samrådsredogörelsen, daterad 2022-08-03. Efter samrådet skickades

detaljplanen ut på en granskning mellan 1 september - 22 september. Bygg- och

miljönämnden beslutade kring de rätta handlingarna men i utskicket blev det något fel med

kommunens ärendehanteringssystem vilket innebar att granskningshandlingar skickades ut

med en felaktig plangräns. Därför skickas detaljplanen nu ut på en ny granskning.

Granskningsutlåtandet skickas med i utskicket.

Ärendets handlingar
Plankarta_A4_Granskning.pdf;Samrådsredogörelse Hvalsta;Planbeskrivning granskning

Hvalsta;Granskningsutlåtande Hvalsta

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av en radby som speglar

den sörmländska sekelskiftesstilen. Fem till sju nya bostäder möjliggörs av detaljplanen

vilket bidrar till landsbygdsutvecklingen i Katrineholms kommun.

William Rytterström

Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Fastighetsägaren



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16 16:02:58
Vår beteckning

PLAN.2020.2

Akten



 

ANTAGANDEHANDLING  

  Vår beteckning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   PLAN.2020.2  
   

 

   
Katrineholms kommun  Org.nummer: 212000-0340 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  
   

           1(8) 

Granskningsutlåtande 

Detaljplan för Hvalsta gård, fastigheten Valsta 3:1, Sköldinge, Katrineholms 
kommun 

Fastigheten Valsta 3:1 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-11-16 
___________________________________________________________________________________________________ 

Granskningens upplägg 

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 1 september - 22 september. Handlingarna fanns då även tillgängliga på 
Kontaktcenter och på kommunens hemsida. 
 
Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 1 september 2022. 

Inkomna yttranden 

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

Yttranden utan synpunkter 

1 Service- och tekniknämnden 2022-09-06 

2 Tekniska verken AB 2022-09-14 

3 Polisen 2022-09-15 

4 Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-09-15 

5 Villaägarna Västra Sörmland 2022-09-22 
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Yttranden med synpunkter 

6. Privatperson 1       2022-09-18 
Sid. 16 under rubrik Service och verksamheter, här nämns att det finns t.ex. hotell, den 
byggnaden har inte använts som hotell på många år. 
 
Sid. 19 under rubrik Gång- och cykelvägar, här nämns att det finns en trumma under väg 
55/57,detta är en s.k. koport. Problemet är att det inte finns någon väg på "Sköldinge 
sidan" utan där är en gräsbevuxen äng. Det bör här noteras att gång och cykelväg 
behöver anläggas bredvid väg 55/57. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen har förtydligats enligt synpunkter. 

7. Naturskyddsföreningen i Katrineholm    2022-09-21 
Naturskyddsföreningen anser i likhet med Länsstyrelsen att Naturvärdesinventeringens 
delområde 3 ska undantas från exploatering. Länsstyrelsen menar att värdeelementens 
lokalisering inte är avgörande för naturvärdet i delområde 3 och att delområdet ska 
betraktas som en helhet. Det synsättet håller Naturskyddsföreningen med om och det 
styrks tydligt av NVI:n där det i bilaga 2 står att: 
 
”dessa* inte ska tolkas som platsen för naturvärdet utan som exempel på argument för 
bedömningen av delområdets naturvärde”. 
 
*värdelementen 
 
Naturskyddsföreningen delar även Länsstyrelsens synpunkter om att iaktta försiktighet i 
angränsande delområden så att negativ påverkan på delområde 3 undviks. 
 
Naturskyddsföreningen anser fortsättningsvis att det finns goda skäl att kompensera för 
alla förlorade naturvärden vid exploateringar. Områden med ”klass 4 - visst naturvärde” 
har ju potential att inom ett antal år utveckla höga naturvärden. Den utvecklingen uteblir 
vid en genomförd exploatering. Enkla och billiga kompensationsåtgärder som 
faunadepåer, holkar av olika slag och frihuggning av värdefulla träd bör följa 
exploateringar av områden med ”klass 4 - visst naturvärde”. Så även här vid Hvalsta gård. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Under samrådet var en stor del av delområde 3 beläget inom planområdet. Efter 
samrådet så plockades en majoritet av det bort. Kommunen bedömer att den åtgärden 
är tillräcklig. Länsstyrelsen hade inget att erinra kring ianspråkstagande av naturvärden i 
granskningsskedet. Inom samma fastighet (Valsta 3:1) så finns även Natura 2000 området 
Valstaskogens Naturreservat beläget. Det området kommer i framtiden både bevaras 
samt utvecklas. 

8. Lantmäteriet        2022-09-22 
FASTIGHETSSTORLEK I STÄLLET FÖR TOMTSTORLEK 
I egenskapsbestämmelserna för kvartersmark används begreppet tomtstorlek. Vid 
bestämmelser om fastigheters storlek är det enligt PBL endast begreppet fastighet och 
inte tomt som är möjligt att reglera. Med anledning av detta behöver bestämmelsen 
omformuleras. Lantmäteriet vill påminna om begreppet fastighet är ett äganderättsligt 
begrepp medan begreppet tomt inte har någon betydelse i äganderättsligt hänseende. 
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Begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar 
mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till 
byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” 
(definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland 
kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. 
 
PLANBESTÄMMELSER 
I plankartan finns bestämmelsen p1 om avstånd mellan komplementbyggnad och 
fastighetsgräns. Som planförslaget är utformat gäller den bestämmelsen inte inom 
marken som enbart får förses med komplementbyggnad då områdena avgränsas med 
egenskapsgräns. Kommunen bör se över om syftet inte är att bestämmelsen ska finnas 
inom fler egenskapsområden. 
 
Det bör även ses över om tanken med bestämmelserna om största tillåtna byggnadsarea 
är att de ska vara relaterade till varje fastighet. Lantmäteriet anser även att det är otydligt 
om uppgiften om största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad gäller per 
komplementbyggnad eller total areal komplementbyggnader inom varje fastighet. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Det framgår fortsatt inte hur man tänker sig skötseln av marken för odling. Är 
odlingsmarken tänkt att ingå i de kommande styckningslotterna och är syftet att areal 
med odlingsmark ska räknas in vad gäller största/minsta fastighetsstorlek för respektive 
styckningslott? 
 
Det har sedan samrådet förtydligats att det går att ansluta den nya bebyggelsen till 
kommunalt VA men att exploatören får ansvara för enskilda ledningar fram till befintlig 
anslutningspunkt. Det kan dock förtydligas än mer om tanken är att det ska bildas en 
gemensamhetsanläggning för ledningarna och vart de ska vara belägna. Om 
gemensamma ledningar planeras inom kvartersmark kan det vara lämpligt att planlägga 
med g-område för att säkerställa tillgänglighet till mark för upplåtelse av 
gemensamhetsanläggning. 
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare och 
rättighetshavare ska redovisas. Under ekonomiska frågor tas enbart kostnaden för 
planarbetet upp. Lantmäteriet anser att delen berörande ekonomin skulle kunna 
utvecklas. 
 
GRUNDKARTA 
I samrådsskedet har Lantmäteriet framfört att det finns linjer i kartan som inte syns i 
teckenförklaringen. Fortsatt finns heldragen fet linje (befintlig väg) i plankartan men 
saknas i teckenförklaringen. 
 
Vidare finns beteckning för ledningsrätt 0483-98/33.1 redovisad i grundkartan men det 
saknas någon linje för dess redovisning i kartan. I nuläget ser det ut som att beteckningen 
ligger på linje för dike, och med ledning av plankartan är det svårt att förstå om 
ledningsrätten ligger inom planområdet eller inte. I fastighetsförteckningen tas den dock 
upp inom planområdet. Om rättigheten ligger inom planområdet bör planens 
konsekvenser för rättighetshavaren redovisas och om ledningarna inte är till för 
försörjning av planområdet kan det vara lämpligt med ett u-område för dessa. Utan u-
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område kan ledningsdragning för allmänna ändamål bli planstridig om ledningen inte är 
till för försörjningen av det aktuella planområdet. 
 
PLANBESKRIVNING 
I planbeskrivningen står olika uppgifter kring hur många hus som ska vara möjliga att 
uppföra, på vissa ställen står sex och på andra sju. Detta kan ses över. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Begreppet tomtstorlek har bytts ut till fastighetsstorlek i antagandehandlingarna. 
Detaljplanens bestämmelser förtydligas både i plankartan och i planbeskrivningen. 
Marken för odling kommer vara en del av bostadsfastigheterna som skapas inom 
området, detta förtydligas. Grundkartan samt planbeskrivningen kompletteras utifrån 
synpunkterna. 

9. Sörmland Vatten och Avfall      2022-09-23 
Vatten och avlopp 
Samrådsredogörelse, s.11 Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar. I 
granskningshandlingen står det att ”Exploatören har varit i kontakt med Sörmland Vatten 
Och Avfall AB som bekräftar att kommunalt vatten kan dras till området”. Det är inte 
korrekt. Bör stå ”Sörmland Vatten och Avfall har bekräftat att det finns möjlighet att 
ansluta de fastigheter som ingår i detaljplaneområdet till det befintliga kommunala nätet 
i Sköldinge." 
 
Vatten och avlopp 
Samrådsredogörelse, s.11 Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar. I 
granskningshandlingen står det att ”Exploatören har varit i kontakt med Sörmland Vatten 
Och Avfall AB som bekräftar att kommunalt vatten kan dras till området”. Det är inte 
korrekt. Bör stå ”Sörmland Vatten och Avfall har bekräftat att det finns möjlighet att 
ansluta de fastigheter som ingår i detaljplaneområdet till det befintliga kommunala nätet 
i Sköldinge." 
 
Planbeskrivning s.4-5 ”Planområdet kommer kunna ansluta till Sörmland Vattens VA-
system och kommer därför inte att förorena närliggande recipienter.” Området kommer 
att kunna ansluta sig till Sörmland Vattens befintliga vatten- och spillvatten anläggning. 
Förbindelsepunkt för dagvatten kommer inte att upprättas till området av Sörmland 
Vatten. 
 
Brandvatten s. 21 
Brandvatten (brandposter) tillhandahålls inte av Sörmland Vatten då området ligger 
utanför verksamhetsområdet. 
 
Renhållning 
Renhållningen har inget att erinra gentemot planförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Med formuleringen området syftas planområdet. Detta förtydligas i 
antagandehandlingarna. Att en förbindelsepunkt för dagvatten inte kommer att 
upprättas förtydligas också. Planbeskrivningen uppdateras kring brandposter. 
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10. Länsstyrelsen       2022-10-03 
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2022-01-12, framfört synpunkter 
avseende miljökvalitetsnormer, strandskydd, hälsa eller säkerhet, risk för olyckor, 
översvämning eller erosion. Synpunkterna har i stort sett beaktats i granskningsförslaget. 
 
Det finns dock kvarstående frågor avseende miljökvalitetsnormer och risk för olyckor, 
översvämning eller erosion. Dessa frågor måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att 
Länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen, med hänsyn 
till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden. 
 
Miljökvalitetsnormer – vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vatten har inte hanterats på ett förtjänstfullt sätt i 
planhandlingarna. I framtagen dagvattenutredning bedöms inte planområdets påverkan 
på miljökvalitetsnormerna för vatten. För att Länsstyrelsen inte ska överpröva 
kommunens beslut att anta detaljplanen behöver planområdets påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten, utredas och förtydligas. Dagvattenutredningen 
behöver kompletteras med en bedömning av planförslagets påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
I planbeskrivningen skriver kommunen att planområdet inte kommer påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten då avloppsvattnet kommer tas omhand i Sörmland 
Vattens VA-system. Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att det inte bara är 
läckage av avloppsvatten (svart- och gråvatten) som riskerar att påverka 
miljökvalitetsnormer, utan även en bristfällig hantering av dagvatten. 
 
Dagvattenhanteringen får inte medföra att föroreningar sprids till mark, yt- och 
grundvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas negativt. I 
planbeskrivningen behöver kommunen redovisa hur miljökvalitetsnormerna för vatten 
eventuellt kan komma att påverkas vid genomförandet av detaljplanen, samt vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta. 
 
Risk för olyckor, översvämning eller erosion 
Översvämning 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsyttrandet daterat 2022-01-12 kvarstår. För att 
Länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen behöver 
kommunen utreda och redogöra för översvämningsrisken vid skyfall och höga flöden. 
Planområdet ligger direkt söder om en höjd, varför risken finns för översvämning vid 
skyfall och höga flöden av såväl bebyggelse som infrastruktur. 
 
Detaljplanen behöver, för att kunna godtas, tillföras planbestämmelser på plankartan för 
att exempelvis säkerställa utrymme för dagvattenåtgärder eller reglera höjdsättning av 
mark och byggnader. 
 
Geotekniska säkerhetsfrågor, ras, skred, erosion 
Länsstyrelsen ställer sig bakom Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande daterat 2022-
09-29. Den geotekniska utredningen behöver kompletteras med en bedömning av 
stabiliteten i marken för planerade förhållanden. Ras- och skredrisken behöver utredas 
innan detaljplanen antas och för att Länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens beslut. 
 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att remittera planärendet och den 
geotekniska utredningen till Statens geotekniska institut (SGI) innan detaljplanen antas. 
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Övrigt 
Redaktionella synpunkter 
Detaljplanen har justerats något jämfört med hur planen såg ut i samrådsskedet. 
Justeringen innebär att större delen av området med påtagligt naturvärde i planområdets 
nordvästra del (delområde 3 i naturvärdesinventeringen), undantas från exploatering. 
Länsstyrelsen ser positivt på denna justering. 
 
Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma kommunen på att meningen om ”Delen som 
innehar ett påtagligt naturvärde är belägen inom naturområdet i detaljplanen” under 
rubriken ”Delområde 5” på sidan 10 i planbeskrivningen, inte överensstämmer med 
genomförda ändringar på plankartan. Inför antagandet behöver detta förtydligas. 
 
L – Odling 
I den nordvästra delen av planområdet inom området markanvändningen L – Odling 
ingår i ett område som är bevuxet med skog. Länsstyrelsen undrar om syftet är att 
skogsområdet ska omvandlas till odlingsmark? I annat fall förefaller det lämpligare att 
planlägga berörd skogsmark som NATUR. Inför antagandet behöver detta förtydligas. 
 
Biotopskydd – Åkerholmar 
Länsstyrelsen uppmärksammar att det inom planområdet ligger två biotopskyddade 
åkerholmar som enligt planbeskrivningen inte kommer att påverkas vid genomförandet 
av detaljplanen. I planbeskrivningen skriver kommunen att åkerholmarna ska ses som en 
del av miljön och bidrar till områdets karaktär. Eftersom båda åkerholmarna ligger på 
gränsen till området mellan kvartersmark för bostäder och åkermarken (L-Odling på 
plankartan), samt att biotopskyddet är direkt kopplat till odlingsmarken intill 
åkerholmarna, anser Länsstyrelsen att det finns en uppenbar risk för att åkerholmarna 
med tiden upphör att definitionsmässigt vara biotopskyddade. Åkerholmarna är då inte 
skyddade och kan i princip tas bort utan dispens från biotopskyddsbestämmelserna. För 
att säkerställa att åkerholmarna inte tas bort, oavsett markanvändning, är det därför 
lämpligt att införa en bestämmelse i planen som innebär att åkerholmarna, inte utan 
vidare, får tas bort. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Efter granskningsperioden så kompletterades geotekniska utredningen och skickades in 
till SGI igen. I sitt yttranden daterat 2022-10-20 så har SGI inget att invända mot 
planförslaget. 
 
Detaljplanen kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten negativt. Framförallt 
eftersom att infiltration och omhändertagande av dagvatten sker på varje fastighet. 
Planområdet har inte sin avrinning till sjön Valdemaren. Resonemanget kring detta 
utvecklas i planbeskrivningen. 
 
Skogsområdet kommer att omvandlas till odlingsmark och kommer därför ligga kvar 
under odlingsbestämmelsen, detta förtydligas i planbeskrivningen. Åkerholmarna 
skyddas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen har justerats enligt de redaktionella 
synpunkterna kring de påtagliga naturvärdena inom planområdet. 

11. Statens Geotekniska Institut     2022-09-29 & 2022-10-20 
2022-09-29 
Detaljplaneområdet består av både åkermark och skogsmark där markytan 
huvudsakligen faller mot sydväst, topografin är flackare i den nordvästra än i den 
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sydöstra delen. Jorddjupen är små i delen inom skogspartiet och något större där det är 
åkermark (som mest ca 4 m i de undersökta punkterna). Förekommande jordar är leriga 
och siltiga, främst har halvfasta-fasta leror påträffats med enstaka lösare skikt. 
 
SGI anser att det saknas en bedömning av stabiliteten för planerade förhållanden och 
anser att handlingen behöver kompletteras. En första stabilitetsbedömning för hela 
planområdet kan baseras på befintliga undersökningar. Är de faktiska förhållandena 
sådana att det därefter inte klart och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens 
område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning 
utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG 
Rapport 6:2008 Rev 1. 
 
2022-10-20 
Då en bedömning har gjorts, av sakkunnig geotekniker, att de förhållanden planen 
medger klart och entydigt inte innebär någon risk för ras eller skred inom 
detaljplaneområdet har SGI inga kvarstående synpunkter och inget att invända mot 
planförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Yttrandet noterat. 
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning 

Naturskyddsföreningens synpunkt kring att delområde 3 samt områden med viss naturvärde ska 
tas bort från planområdet tillgodoses inte. 

Ändringar i förslaget 

Framförallt har planbeskrivning samt plankartan förtydligats. Även resonemang har utvecklats. 
Utöver det tillkommer inga ändringar. 

Planbeskrivning 

• Förtydligande kring skötsel av odlingsmark 
• Förtydliganden kring VA 
• Delen kring ekonomiska konsekvenser utvecklas 
• Resonemang kring bedömning av planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för 

vatten utvecklas 
• Resonemang kring översvämningsrisk utvecklas 

Plankarta 

• Byta ut begreppet tomt till fastighet 
• Förtydligat bestämmelser kring egenskapsgräns 
• Förtydligat att byggnadsarea gäller för varje fastighet 
• Förtydligat komplementbyggnaders areal 
• Uppdaterat grundkartans teckenförklaring 
• Bestämmelse som skyddar åkerholmar 

 
I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 16 november 2022 
 
 
William Rytterström     Erik Bjelmrot 
Planarkitekt      Avdelningschef 
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Planbeskrivning 

Detaljplan för Hvalsta gård, del av fastigheten Valsta 3:1, 
Sköldinge, Katrineholms kommun 

Del av fastigheten Valsta 3:1 
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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 i kraft 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. 
 

 
 

Handlingar 

• Plankarta 
• Planbeskrivning (detta dokument) 
• Fastighetsförteckning 
• Checklista om betydande miljöpåverkan 

Underlag till detaljplan 

• Naturvärdesinventering 
• Geoteknisk undersökning och övergripande dagvattenutredning 
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Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av en radby som speglar den 
sörmländska sekelskiftesstilen. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Valsta 3:1 har inkommit med en förfrågan att bebygga sin fastighet med en 
radby. Fastighetsägaren vill bebygga området med 5-7 fristående småhus. Området ska utformas 
på ett sätt som påminner om de äldre radbyarna, t.ex. genom att reglera så att husen uppförs 
med röd träfasad och tegeltak. Även karaktären i området och lokaliseringen spelar stor roll för 
detta, exempelvis är det viktigt att varje bostad får en del åkermark som går att odla på. På 
samma fastighet som planområdet är beläget på är även Hvalsta gård lokaliserad. Hvalsta gård, 
som har anor från 1600-talet, bedriver skogsbruk, jordbruk samt djurhållning. Gården är en 
kulturhistorisk viktig plats, byggnaderna på gården berättar om en tidigare tid. Därför är det 
viktigt att det finns bestämmelser som reglerar den nya bebyggelsen så att den passar in i 
området. En radby passar in med bebyggelsen som redan finns i närområdet. På Valsta 3:1 finns 
även naturreservatet/Natura2000-området Hvalstaskogen vid sjön Valdemarens strand. Det är 
viktigt att detaljplanen inte inkräktar på dessa områden då de bidrar med viktiga ekologiska 
värden. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet, som är beläget 1,5 km norr om Sköldinge, har en areal om cirka 4 hektar. 
Planområdet ingår i en större jord- och skogsbruksfastighet på cirka 100 hektar. 
 

 
Planområdet markerat i rött. 
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Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är i privat ägo. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-03-04 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Valsta 3:1 i syfte att möjliggöra byggnation av 
bostäder. 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030. Sköldinge är utpekad 
som utvecklingsort i ÖP 2030, del landsbygd. I den södra delen av orten föreslås två 
utbyggnadsområden för cirka 60 bostäder. Utöver detta finns ett tiotal lediga tomter. 
Sköldinge ligger i stråket Katrineholm - Valla - Sköldinge - Flen, där en utbyggnad av bostäder 
skulle kunna stärka kollektivtrafiken längs med väg 55. I tätorten finns förskola, skola åk F-6, 
fritidshem, folkhögskola, bibliotek och äldreboende. På landsbygden får ett avstånd på cirka 2 km 
från planområdet till samhällsservice och allmänna kommunikationer betraktas som relativt kort 
gångavstånd. Även om detaljplanen kommer bidra till Sköldinges utveckling bedömer kommunen 
att detaljplanen klassas som landsbygdsutveckling. 

Riksintresse 
Planområdet berörs inte av något riksintresse. Cirka 400 meter från planområdet finns 
Natura2000-området Hvalstaskogen lokaliserad. Denna klassas som ett riksintresse men 
kommer inte påverkas negativt av den tillkommande bebyggelsen. 

Detaljplan 
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. 

Miljöbedömning 
En checklista om planen innebär en betydande miljöpåverkan är framtagen, där kommunen 
bedömer att detaljplanen inte innebär en betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen bedömer 
däremot att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att utesluta, 
vilket kräver vidare utredning. Synpunkterna från länsstyrelsen yttrande behandlas i 
planbeskrivningen. 
 
Det fanns i ett tidigt skede en farhåga att detaljplanen skulle innebära en betydande 
miljöpåverkan på grund av att viktig naturmark togs i anspråk och att miljökvalitetsnormer för 
vatten skulle överskridas. Därför har det under planprocessen tagits fram en 
naturvärdesinventering och en övergripande dagvattenutredning. Det finns fördjupade 
resonemang i kapitlet mark och vegetation kring naturvärdesinventeringen, men kortfattat 
kommer inte stora naturvärden gå förlorade i samband med detaljplanen. Det finns 
bestämmelser som skyddar de kvaliteter som utredningen kom fram till var skyddsvärda. Efter 
samrådet har även planområdet flyttats mer åt öster vilket innebär att majoriteten av den 
påtagliga naturmarken inte är inom planområdet. 
 
Miljökvalitetsnormerna för vatten innebär att sjöar, vattendrag och kustvatten ska nå god 
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Grundvattnet får inte heller påverkas negativt. 
Kortfattat får inga vattenområden försämras. Därför blir det viktigt att avloppsvatten inte bidrar 
till att försämra några vattenområden i närheten. Planområdet kommer kunna ansluta till 
Sörmland Vattens VA-system och kommer därför inte förorena närliggande recipienter. 
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Dagvattnet tas om hand lokalt. I samband med detaljplanen har det även tagits fram en 
geoteknisk utredning där förslag på hur dagvatten kan tas om hand lokalt presenteras. 
Fördjupande resonemang kring dagvatten finns under kapitlet dagvatten. 
 
Länsstyrelsen ifrågasatte i sitt yttrande om detaljplanen var förenlig med översiktsplanen. 
Kommunen bedömer att den är det. I översiktsplanen finns det ett kapitel som tar upp övrig 
bebyggelse på landsbygden, kapitlet belyser att ny bebyggelse främst ska uppföras i anslutning 
till strategiskt utpekade stråk eller befintlig sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen är 
lokaliserad 2 kilometer från Sköldinge tätort vilket är på gränsen att vara i anslutning till 
Sköldinge tätort. Samtidigt anser kommunen inte att det ska bedömas som tätortsutveckling 
utan utifrån ett landsbygdsperspektiv. Översiktsplanen har ett kapitel där det tas upp riktlinjer 
för ny bebyggelse som sker utanför utvecklingsområden. 
 
Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse utanför utvecklingsområdena ske i närhet av redan 
befintlig bebyggelse vilket detaljplanen planerar för. I direkt anslutning väster av planområdet 
ligger det fyra fristående villor. Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Hvalsta gård och 
600 meter väster om planområdet ligger ytterligare en gård med tillhörande byggnader. Så det 
finns redan bebyggelse i området. I översiktsplanen lyfts fyra rekommendationer för lokalisering 
av bebyggelse på landsbygden. Alla fyra rekommendationer tas i beaktande i både lokalisering 
samt utformning av detaljplan. 
 

• Placera byggnader i anslutning till skogsbryn och sluttningar. Undvik placering i öppna 
landskap. 

 
Detaljplanen är lokaliserad vid både ett skogsbryn och sluttning för att minska påverkan på 
landskapsbilden. 

 

 
Planområdesgräns markerat i rött och användningsgräns i blått. Bilden ger en ungefärlig  
uppfattning på var byggnader kommer placeras. 
 

• Om möjligt placera ny byggnad i anslutning till redan befintlig bebyggelse. 
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Detaljplanen är lokaliserad cirka 100 meter från befintlig bebyggelse. 

 

 
Närliggande bebyggelse till väster om planområdet. 
 

• Byggnaden ska rätta sig efter tomtens förutsättningar och vara anpassad till platsen för att 
minimera schaktning och fyllnader. Spara träd och berg i största möjliga mån. 

 
Markarbeten kan krävas. En annorlunda lokalisering där markarbeten inte skulle behöva utföras 
skulle innebära att andra viktiga värden påverkas negativt, exempelvis naturvärden. Träd 
kommer att behöva fällas i samband med exploatering, även om ambitionen är att spara så 
många träd som möjligt då det bidrar till områdets karaktär. 
 

• Huset bör utformas med skala, färg och fasadmaterial för att passa in i befintlig miljö. 
 
Den befintliga miljön består av ett par villor och i närområdet ligger två gårdar. Bestämmelserna i 
detaljplanen bidrar till att byggnaderna som uppförs passar in i den befintliga miljön. 
Lokaliseringen bidrar även till detta. 
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Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 
Planområdet består av gallrad skogsmark i den norra delen och åker i den södra delen. Marken 
sluttar från norr till söder, från +39 m i nordväst till +27 m i sydost. Den norra delen består av 
blandskog i väster och tallskog i öster, medan den södra delen består av åker. Mellan skogs- och 
åkermarken ligger ett markavvattningsdike. 
 

 
Åker- och skogsmark i närheten av planområdet. 
 
En naturvärdesinventering genomfördes i september/oktober 2020 ("Naturvärdesinventering 
Valsta radby", Adoxa Naturvård 2020-10-15), för att identifiera befintliga naturvärden inom 
planområdet. 
 
Vid fältbesöken noterades, värderades och koordinatsattes naturvårdsarter och värdeelement. 
Naturvärdesbedömningen utgår från ”Svensk standard SS 1999 000, 2014” detaljeringsgrad 
medel och tillägg ”värdeelement” och ”detaljerad redovisning av artförekomst”. Bedömningen 
görs i fem klasser med både arter och biotopernas egenskaper som grund. Bedömningen anger 
endast biotopens eller delområdets nuvarande värde för biologisk mångfald. I artportalen finns 
inga naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, fridlysta arter) registrerade i området de 
senaste 50 åren. Trädportalen innehåller inte några uppgifter om naturvårdsträd och inga 
nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde har registrerats. 
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Naturvärdekarteringskartan. 
 

 

 
Klass 3. Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde 
 
Klass 4. Naturvärdesobjekt med visst naturvärde 
 
Klass 5. Naturvärdesobjekt med lågt naturvärde 
 
Numrerade värdeelement och naturvårdsarter 
 

Numrerade värdeelement och naturvårdsarter 
1 Skogsknipprot 
2 Mossdraperat flyttblock 
3 Block och vidkronig ek, fällmossa på sten 
4 Mindre flyttblock, torrtall 
5 Granhögstubbe, granlåga, klibbal med sockel 
6 Ormbär 
7 Grönvit nattviol 
8 Allåga, fuktstråk 
9 Ormbär, relativt grov asp 
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10 Blocksamling, relativt grov hagmarksgran 
11 Sälg med sannolika spår efter myskbock, hackmärken 
12 Ormbär 
13 Litet åkerblock/åkerholme 
14 Åkerblock/åkerholme 
15 Åkerblock/åkerholme 
16 Åkerblock/åkerholme 
17 Svart trolldruva 
18 Gullpudra 
19 Små askskott 

Delområde 1:  Tallskog; Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde 
Relativt glest trädklädd, talldominerad, före detta betesmark. Riktigt gamla stängselrester antyder 
många decenniers ohävd och i det glesa fältskiktet märks mycket få hävdgynnade arter. Gullviva 
och någon enstaka gökärt noterades vid fältbesöket. Tallbeståndet är likåldrigt och 
avverkningsmoget. Många stubbar vittnar om gallringsåtgärder och förekomsten av död ved är 
obetydlig. I trädskiktet förekommer förutom tall även enstaka vårtbjörk, ung ek, trubbhagtorn, 
druvfläder, sälg, gran, lind och en. Medelålders asp och ung klibbal bildar en bård i brynet mot 
åkern i söder. En planta av den sällsynta orkidén skogsknipprot noterades .Mot norr avgränsas 
området av en grusad brukningsväg. Närmast den är fältskiktet tydligt kvävepåverkat med 
påtagliga inslag av gråbo, hallon, åkertistel, brännässla, hundäxing och kvickrot. 

• Naturvårdsarter: Ung lind (S), skogsknipprot (S) 
• Värdeelement: Enstaka mindre block 

Delområde 2:  Tallskog; Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde 
Gles tallskog med inslag av ung asp och ek – i synnerhet i brynområdet. Den dominerande tallen 
är medelålders och likåldrig. Död ved förekommer sparsamt främst som lågor. I fältskiktet är 
arter som kruståtel, tuvtåtel och träjon vanligt förekommande. I områdets utkant mot nordost 
växer en vidkronig ek - ett naturvårdsträd, intill ett flyttblock. 

• Naturvårdsarter: Fällmossa (S) 
• Värdeelement: Död ved (lågor), stort block, vidkronig ek 

Delområde 3:  Sumpskog med gran och klibbal; Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 
Gran och klibbal dominerar trädskiktet i det här skogsområdet som sluttar svagt mot söder. 
Enstaka vårtbjörk förekommer. I buskskiktet märks främst hägg och hallon. 
Skogen är medelålders men enstaka granar är betydligt äldre. Många alar har utvecklat 
mossdraperade socklar. I fältskiktet gynnar klibbalens kväverika förna arter som älggräs, 
brännässla, revsmörblomma vilka förekommer talrikt tillsammans med ormbunkar som 
skogsbräken, majbräken och hultbräken. Ett litet bestånd av gullpudra noterades i den fuktiga 
genomsilningsmarken i norr. Ormbär förekommer spritt i området och ett par exemplar av svart 
trolldruva noterades. Luftfuktigheten är hög och mossfloran tämligen artrik. Död ved uppträder 
sparsamt. 

• Naturvårdsarter: Ask (EN), gullpudra (S), ormbär (S), svart trolldruva (S), grönvit nattviol 
(S) 
• Värdeelement: Ytligt markvatten, död ved (lågor, högstubbe) 

Delområde 4:  Kultiverad gräsmark; Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde 
Området utgörs av en gammal åkerflik som sannolikt tagits ur jordbruket av praktiska skäl. 
Fältskikt är tydligt gödningspåverkat och arter som hundäxing, kanadensiskt gullris, kvickrot, 
gråbo m fl dominerar i den före detta åkermarken. 

• Naturvårdsarter:--- 
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• Värdeelement: Flyttblock/åkerholme x 2 

Delområde 5:  Brukad åker; Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde 
Vid inventeringstillfället utgjordes åkermarken av klövervall. Artfattigt. 

• Naturvårdsarter: --- 
• Värdeelement: Två åkerholmar som beskrivs mer utförligt under generellt 

biotopskydd. 
• Övrigt: Området är artfattigt men har en indirekt betydelse för de betydligt mer 

värdefulla brynzoner som bildas mellan skog och öppen mark. 
 
Majoriteten av marken som kommer exploateras ligger inom ett område med ett lågt eller 
visst naturvärde. 0.14 hektar av det påtagliga naturvärdet är beläget under bostadsändamål. 
Majoriteten av de utpekade värdeelementen inom det påtagliga värdet ligger under 
naturområdet och kommer bevaras. 

Generellt skyddade biotoper 
Inom planområdet finns det en biotopskyddad åkerholme. Ingen dispens kommer att sökas för 
åkerholmen som är lokaliserad under odlingsbestämmelsen i detaljplanen, den ligger i ett 
område där det inte ska uppföras byggnader och kan därför bevaras. Åkerholmarna ska ses 
som en del av miljön och bidrar till områdets karaktär. Därför har detaljplanen lagt till en 
skyddsbestämmelse för den. 
 

 
Åkerholmen som ligger inom planområdet. 

 
Geotekniska förhållanden, skredrisk och grundläggning 
I samband med detaljplanearbetet utfördes en geoteknisk undersökning. Sju punkter inom 
planområdet borrades. Planområdets norra, skogbevuxna del består av glacial lera, medan den 
södra delen består av postglacial lera. Jordgrunden inom planområdet är måttligt 
sättningskänslig för belastning. Det finns förutsättningar för grundläggning av villor på mark. Om 
grundförhållandena är homogena inom byggnadsytan finns goda förutsättningar för 
markgrundläggning av byggnader på traditionellt sätt. Den exakta grundläggningsmetoden är 
något som utreds i samband med ansökan av bygglov. Uppfyllningar på max en meter och 
bebyggelse med två våningar kan sannolikt ske utan risk för skadliga sättningar. Det kan krävas 
avlastning enligt kompensationsprincipen för att utjämna sned- och eventuella totalsättningar. 
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Ur sättningssynpunkt är det lämpligt att välja relativt korta byggnadskroppar med lätt och flexibel 
konstruktion t.ex. träfasad som ger flexibilitet vid ojämna rörelser. I detaljplanen regleras det så 
att byggnader uppförs med träfasad. Området har enligt undersökningen en god stabilitet. 
Utförs större uppfyllnader kan stabilitetsfrågan aktualiseras vid eventuell förekomst av lösare 
lera. 

 
SGU Jordartskarta. Gul är glacial lera och ljusgul med vita streck är postglacial finlera. 

Markradon 
Planområdet ligger knappt 100 meter söder om ett högriskområde för markradon enligt 
kommunens översiktliga kartering. Nya byggnader ska därför uppföras i radonsäkert utförande. 

 
Rödrutiga området visar högriskområdet för radon. 
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Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar inom området. Inga verksamheter förutom jordbruk och 
skogsbruk har förekommit. 

Platsens historia 
Planområdet är beläget på samma fastighet som Hvalsta gård, som är lokaliserad cirka 500 
meter söder om planområdet. På gårdens marker har det bedrivits skogs- och jordbruk samt 
djurhållning i mer än 300 år. Ytterligare en gård finns 600 meter väster om planområdet. Från 
1900-talets början och tills nutid har närområdet bebyggts med ett par nya byggnader. Väster om 
området finns det tre fastigheter varav två är jordbruksfastigheter där skogsverksamhet bedrivs. 
Planområdet ligger ungefär 150 meter från detta område och bedöms avskärmas från ljud 
genom både avståndet och av skogen som blockerar. 

Kulturmiljövärden 
Inom området gäller anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen om fornfynd eller fornlämningar 
påträffas. Inom närområdet är Hvalsta gård lokaliserad. Den första bebyggelsen på Hvalsta gård 
uppkom runt 1600-talet. Därför är flertalet byggnader på gården kulturhistoriskt viktiga. Även om 
det är cirka 500 meter mellan Hvalsta gård och planområdet är det av betydelse att ny 
bebyggelse i närheten bör ta hänsyn till Hvalsta gårds kulturhistoriska värden i utformningen. 

 
Byggnad i närområdet.    Byggnad på Hvalsta gård. 

Fornlämningar 
I samband med planarbetet har en arkeologisk utredning utförts som visade att det inte finns 
några fornlämningar inom planområdet. Efter att utredningen har utförts har planområdet 
flyttats åt öster. Den tillkommande ytan är liten och består mestadels av åkermark, väldigt lik den 
som finns inom det undersökta området. Därför gör kommunen bedömningen att den 
arkeologiska utredningen inte behöver kompletteras. Skulle fornfynd eller fornlämningar 
påträffas i samband med exploatering föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. Kartbild 
för arkeologisk utredning på nästa sida. 
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Arkeologisk utredning. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 
Planområdet föreslås utformas som en traditionell radby, med en gata som löper från nordväst 
till sydost, med bostadsbebyggelse på gatans södra sida, bestående av 5-7 enbostadshus och 
tillhörande komplementbyggnader. 
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Det röda strecket visar ungefärlig lokalisering av den tillkommande bebyggelsen. Det blåa strecket visar den 
befintliga vägen som kommer att användas för att ta sig till planområdet. 

Placering, skala, utformning och material 
Huvudbyggnaderna ska placeras söder om lokalgatan. Bestämmelserna ska verka för syftet att 
området ska spegla den sörmländska sekelskiftesstilen. Gatan kommer att ansluta från den 
befintliga grusvägen. 
 

 
Referensbild som visar hur planerad bebyggelse kan se ut. 
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Bestämmelser 

L1 Odling: 
Delar av detaljplanen består av användningen odling. Markägaren har en ambition att de som 
ska bo inom planområdet brukar delar av marken för odling. Detaljplanen kan inte tvinga 
fastighetsägare att odla och effekten av att sätta prickad odlingsanvändning är i praktiken 
detsamma som mark som är prickad för bostadsändamål. Samtidigt belyser både kommunen 
och markägaren ambitionen med området genom att sätta användningen ”odling”. Marken 
kommer även vara genomsläpplig för dagvatten då den inte får bebyggas. 

Högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter för huvudbyggnad och 7 meter för komplementbyggnad: 
Höjden regleras till max 10 meter nockhöjd på huvudbyggnader och 7 meter för 
komplementbyggnader. Att reglera höjden är ett sätt att anpassa bebyggelsen till områdets 
karaktär och därmed följa översiktsplanens rekommendationer kring bebyggelse på landsbygd. 

Tak ska vara i lertegel för huvudbyggnad och lertegel eller pannplåt för komplementbyggnad. 
Ny bebyggelse ska utföras med sadeltak, mansardtak eller valmat tak med en takvinkel på 24-
45 grader: 
Att sätta en bestämmelse som reglerar takmaterial och vinkel leder till att området får en mer 
enhetlig karaktär. Bestämmelsen bidrar även till att den nya bebyggelsen följer samma 
arkitektoniska tema vilket bidrar till mer enhetlig levnadsmiljö. Syftet med planen är att följa den 
sörmländska sekelskiftesstilen, vilket denna bestämmelse bidrar till. Solceller på taket är okej om 
de uppförs i en röd nyans som påminner om lertegel eller pannplåt (för komplementbyggnad). 

Fasad ska vara målad i Faluröd slamfärg: 
Fasader ska målas i kulören faluröd och färgen slamfärg. Det är viktigt för att den sörmländska 
sekelskiftesstilen ska bibehållas. 

Fasad ska vara i träpanel: 
Byggnader ska uppföras med träpaneler för att området ska få en enhetlig karaktär. Ur ett 
geotekniskt perspektiv är det bra att bygga i trä för att minimera riskerna för sättningar. Det är 
viktigt att den nya bebyggelsen harmoniserar med den befintliga bebyggelsen i närområdet. 
Delar av den befintliga bebyggelsen uppfördes redan på tidigt 1600-tal. Att reglera fasadmaterial 
säkerställer att de befintliga byggnaderna i närområdet harmoniserar med de nya i enlighet med 
planens syfte att uppföra en radby i sörmländsk sekelskiftesstil. Trä är även ett bra material sett 
ur miljö och hållbarhetsperspektiv. 

Fönster ska vara spröjsade, sidohängda och i trä: 
Byggnader ska ha träfönster och det är viktigt att träfönstren inte täcks av andra material såsom 
aluminium. Fönstren ska även vara spröjsade. Dessa tre bestämmelser för fönster är viktiga för 
att bevara områdes kulturhistoriska värde, men även för att uppnå syftet att bebyggelsen ska 
följa den sörmländska sekelskiftesstilen. 

Minsta tomtstorlek är 4500 m2 och största tomtstorlek är 7500 m2: 
Att reglera tomtstorleken innebär att tomterna inte kan avstyckas mer än tänkt i framtiden. 
Risken är annars överhängande att tomter styckas av och området bebyggs med fler hus än 
området klarar av samtidigt som förutsättningar för lokalt omhändertagande för vatten 
försämras. Att tomterna är ungefär lika stora bidrar till en mer enhetlig karaktär. Bestämmelsen 
gäller för hela planområdet. 
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Plusmark: 
Tomterna i detaljplanen är minst 4500 kvm stora, därför används plusmarksbestämmelsen för 
att reglera var huvudbyggnaden ska placeras. Detta för att skapa ett område som inte blir för 
rörigt. Det bidrar även till att översiktsplanens riktlinjer följs då den förespråkar bebyggelse vid 
skogskanten. 

Prickmark: 
Hela odlingsmarken är prickad både för att ge stor plats åt odling men även möjlighet att ta 
omhand av dagvatten lokalt. Vidare så prickas den för att begränsa var det är möjligt att bygga, 
för att skapa en lugnare landskapsbild där byggnader placeras nära vägen. Bestämmelsen 
säkerställer även att syftet med planen, att bebygga en radby i sörmländsk sekelskiftesstil, följs. 

Endast friliggande en- och tvåbostadshus: 
Genom att endast tillåta en- och tvåbostadshus, säkerställs det att infrastrukturen kan anpassas 
till området. 

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot kvartersmark: 
4,5 meter gäller endast mot fastigheter som omfattas av bostadsanvändningen i detaljplan. 4,5 
meters avstånd gäller alltså inte mot gatan som ska anläggas då det inte är kvartersmark, utan 
där gäller istället prickmarksbestämmelsen. 

Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns: 
Bestämmelsen bidrar till att komplementbyggnader inte placeras precis vid tomtgräns. Denna 
bestämmelse gäller mot alla fastighetsgränser, inte bara grannens. 

Byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande: 
Byggnader ska uppföras radonsäkert. Katrineholms kommun ställer krav på att alla nya 
detaljplaner ska reglera detta. Vidare så blir det extra viktigt då planområdet är lokaliserat nära 
ett högriskområde för radon. 

Marken får inte beläggas med asfalt: 
Asfalt får inte anläggas. Detta är för att vattnet ska kunna omhändertas samt upprätthålla 
kulturmiljön i området. Asfalt passar inte in i en radby i sörmländsk sekelskiftesstil. Asfaltskross 
är okej. 

Endast 15 % av fastighetsarean får hårdgöras: 
Genom att begränsa ytan som får hårdgöras så säkerställs det att allt vatten kan infiltreras samt 
omhändertas. 

Området är undantaget från bygglovsbefriade anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) 9 kap 4a-c§§: 
Syftet är att odlingsmarken inte ska bebyggas, därför förbjuds åtgärder såsom attefallshus. 

Åkerholmar inom planområdet får inte tas bort: 
Åkerholmen inom planområdet är biotopskyddad. För att säkerställa att den skyddas så läggs en 
bestämmelse till för att skydda den. 

Markens höjd får inte ändras: 
Att inte förändra markens höjd bidrar till att området förblir stabilt. 
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Service och verksamheter 
Viss samhällsservice och verksamheter finns i Sköldinge: Förskola, skola (åk F-6), fritidshem, 
folkhögskola och bibliotek. Vidare finns kyrka och samlingslokal på orten. Ingen service eller 
verksamheter kommer anläggas inom planområdet. 

Barnperspektiv 
Barn i området kan lätt blir beroende av en vårdnadshavare för att ta sig till olika målpunkter. 
Den största problematiken sett från ett barnperspektiv ligger inte i avståndet, utan i den 
bristande infrastrukturen i form av exempelvis gång- och cykelvägar till Sköldinge som ligger 2 
kilometer från planområdet. Denna problematik är inte unik för den glesa landsbygden, utan 
även i tätorterna kan barn som bor lite längre ifrån t.ex. skola bli beroende av en vårdnadshavare 
för att ta sig dit. Samtidigt ger det planerade området mycket goda rekreationsytor för barn där 
de ges möjlighet för spontanlek i ett skogsområde. Vägarna omkring och inom planområdet är 
väldigt lågt trafikerade. 

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

Friytor 

Lek och rekreation 
I Sköldinge finns gymnastikhall, fotbollsplaner, tennisbana och motionsspår. I närheten av 
planområdet finns det goda rekreationsmöjligheter i form av skogsområden. Cirka 400 meter 
från planområdet finns det ett naturreservat som också är klassificerat som ett natura2000-
område. De höga naturvärdena innebär att det finns goda rekreationsmöjligheter för de boende i 
området. Även för barnen i området är skogen en viktig resurs sett till lek och rekreation. 
Tomterna i området kommer vara minst 4500m2 vilket även det ger mycket goda lekmöjligheter. 

Naturmiljö 
Planområdet är omgivet av naturområden som erbjuder goda möjligheter till friluftsliv. Cirka 400 
meter från planområdet ligger natura2000-området Hvalstaskogens naturreservat. Området 
består dominerande av äldre barrblandskog med inslag av gamla aspar och rönnar. De höga 
naturvärdena beror främst på att det är en barrskog i ett sent successionsstadium, skogen 
innehar flertalet naturvärden som är viktiga att bevara. Detaljplanen kommer inte att påverka 
natura2000-området. 
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Naturområdets lokalisering sett till planområdet. 

Vattenområden 

Vattenområden 
Inom planområdet finns det två vattenområden, vilka har utretts i samband med planarbetet. 
Det ena ligger i det utpekade naturområdet och det andra är ett åkerdike som ligger i kanten 
mellan skog och åker. Kommunen bedömer att inga av dessa omfattas av strandskyddet. Cirka 
800 meter från planområdet ligger sjön Valdemaren. 

Strandskydd 
Det är inte självklart vilka vattendrag som omfattas av strandskydd. Det har inte definierats i 
lagtext, men enligt praxis är exempelvis vattenförande bäckar strandskyddade, även om det 
tidvis är ont om vatten i dem. Rättspraxis antyder vidare att åkerdiken med mycket begränsad 
vattenföring, som är grävda enbart för att avvattna åkermark inte omfattas av strandskydd. 
Inom inventeringsområdet finns två typer av möjliga vattendrag: 

1.  Det finns åkerdiken mellan skogen och åkern, vissa delar av dikena är tydliga och vissa är mer 
diffusa. Under sommaren är vattenföringen nästintill obefintlig och under hela september 2020 
var de torra. 13 oktober 2020 gjordes ett platsbesök där det noterades ett visst vattenflöde i den 
västra delen av backdiket. Därför gör kommunen bedömningen att detta åkerdike inte omfattas 
av strandskyddet då det har en mycket begränsad vattenföring. Samma bedömning görs av diket 
söder om planområdet. 
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Åkerdiken markerade i blått. 

2.  En mindre del som syns i väster bar, tidvis genomsilad, tidvis översilad, jord. Området består 
av ungefär en meter brett parti med i huvudsak bar jord. Någon fördjupning, bädd eller fåra är 
svår att se. De historiska kartorna över området visar inte att det har funnits ett vattendrag där. I 
september gick det inte att se något vatten i området. Under platsbesöket den 13 oktober gick 
det att se en viss översilning. På platsen finns signalarten gullpudra vilket antyder ytligt och rörligt 
markvatten, och på grund av detta gör kommunen bedömningen att detta område inte omfattas 
av strandskydd. 
 

 
Område markerat med blått där viss översilning gick att se. 
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Gator och trafik 

Gång- och cykelvägar 
Det finns inga gång- eller cykelvägar inom eller i närheten av planområdet. Det finns flertalet 
grusvägar som kan användas för gång eller cykel. Dessa vägar är lågt trafikerade. För att nå 
Sköldinge behöver landsväg 55/57 korsas. Det finns en trumma under vägen som kan användas 
för att ta sig över landsvägen på ett säkert sätt. Tunneln ansluter inte direkt till en cykelväg på 
södra sidan utan först till en gräsbevuxen äng och därifrån måste man ta sig ungefär 300 meter 
på landsvägsgatan innan det finns gångväg. Det finns även en gångtunnel som kan användas för 
att korsa vägen på ett säkert sätt med direkt tillgång till GC-bana. 
 

 
Planområdet (rött) i relation till vägtrumman (orange) och gångtunneln (lila). 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats finns i Sköldinge, cirka 2 km från planområdet. Därifrån går bussar till 
Katrineholm, Flen, Vingåker och Eskilstuna varje halvtimme. 

Parkering 
Parkering för de boende kommer att ske på tomtmark. 

Störningar 

Buller 
Trafikförhållandena kring platsen kommer inte innebära att riktvärden för buller överskrids. 
Vägarna omkring planområdet trafikeras endast av ett fåtal fastigheter. Dessutom är de 
lokaliserade cirka 150 meter från planområdet. Enligt Boverkets publikation "Hur mycket bullrar 
vägtrafiken?" innebär avståndet och mängden trafik att inga bullernivåer kommer att vara i 
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närheten av att överskridas. 150 meter från planområdet bedrivs det snickeri enligt 
fastighetsägaren som bor där, men mellan denna fastighet och planområdet är det skog och 
därför bedöms inga värden överskridas. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger utanför befintligt verksamhetsområde för kommunalt VA. Exploatören har 
varit i kontakt med Sörmland Vatten som uppger att en anslutning till VA är möjligt. En anslutning 
skulle ske i närheten av Sköldingekorset där det befintliga VA-systemet har en anslutningspunkt. 
Anslutning till VA bekostas av exploatören. En utredning kring dimensionering av VA har utförts, 
som visar på att de topografiska förhållandena är gynnsamma för både spillvatten och vatten då 
anslutningspunkten ligger högre än de planerade bostäderna. 

Dagvatten 
Detaljplanen ligger utanför verksamhetsområdet för dagvatten och därför blir 
omhändertagandet reglerat i miljöbalken. Ansvaret för omhändertagandet av dagvatten hamnar 
av den anledningen på fastighetsägaren. Vidare ska dagvattnet enligt kommunens 
dagvattenpolicy i första hand omhändertas lokalt. Fastighetsägarna ansvarar för att egna 
fastigheter omhändertar och infiltrerar dess dagvatten lokalt. Detaljplanen förespråkar ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). I samband med planarbetet togs en geoteknisk 
undersökning fram och i den ställdes det även krav på att undersöka hur dagvatten kan tas om 
hand. Utredningen kom fram till följande: 
 
Inom fastmark, där berget är täckt med friktionsjord, finns förutsättningar för markinfiltration. 
Dräneringsvattenmagasin bör utformas som fördröjningsmagasin i vilka en positiv effekt i form 
av infiltration kan ske. Jordprofilen domineras annars av ler-/siltjord som har måttlig 
vattenupptagningsförmåga. Vid LOD erfordras således att fördröjningsmagasin (stenkistor) 
anlägges. Takvatten kan anslutas till utkastare för ytlig infiltration på kringliggande grönytor. 
 
Fastigheterna är stora i relation till det som byggs på dem. Om en fastighetsägare bygger så 
mycket som det är möjligt skulle den totala byggnadsarean vara 420 kvm. Minsta 
fastighetsstorlek är 4500 kvm. Det innebär att ungefär en tiondel av tomterna kommer kunna 
bebyggas. Detta leder till mycket goda möjligheter för omhändertagande av dagvatten. Genom 
att också anlägga stenkistor kommer hantering av dagvatten fungera bra i området. 
 
Området kan hantera översvämning bra. Tomterna är tillräckligt stora för att ta hand om större 
mängder dagvatten. Bestämmelsen som reglerar att 15% av fastigheten får hårdgöras 
säkerställer att tillräcklig yta finns för omhändertagande av större dagvattenvolymer som kan ske 
vid exempelvis skyfall. Blir närområdet översvämmat och dagvatten från norr rinner in till 
planområdet så kommer det rinna vidare söder, utanför planområdet, vilket skyddar 
bebyggelsen mot skador. 
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Planområdet samt höjdkurvor som lutar nedåt åt söder. Pilarna visar var vattnet rinner. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten negativt. 
Miljökvalitetsnormerna för vatten omfattar ytvatten samt grundvatten. 

Ytvatten 
Planområdet ligger 750 meter från sjön Valdemaren. Planområdet har inte ett avrinningsområde 
till sjön, därför kommer detaljplanen inte påverka sjöns miljökvalitetsnormer negativt. 
Planområdet ligger även i närheten av Ramstaån men detsamma gäller där, planens 
avrinningsområdet går inte till Ramstaån. Därmed påverkar inte detaljplanen något ytvatten 
negativt. 

Grundvatten 
Inom planområdet kommer det endast vara tillåtet av uppföra en- och tvåbostadshus. Detta 
innebär att användningen inte riskerar att förorena grundvattnet. Lokalt omhändertagande sker 
på varje fastighet genom infiltration. Genom att begränsa andelen yta som får hårdläggas till 15% 
så säkerställs det även att det finns tillräckligt mycket plats för dagvattnet att infiltreras. 
Planområdet ligger 700 meter från ett grundvattenmagasin. 
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Planområdet i förhållande till Valdemaren (Ytvatten) och grundvattenmagasinet (Grundvatten). 

Brandvatten 
Inga brandposter kommer anläggas. 

El 
Det befintliga elnätet är utbyggt till bostäderna som ligger direkt väster om planområdet. 
Exploatören har varit i kontakt med Tekniska Verken som kan anlägga ledningar in till 
planområdet. Anslutning till elnät bekostas av exploatören. 

Bredband 
Det finns möjligheter att ansluta till befintliga fiberledningar som ligger i närheten av 
planområdet. Detta bekostas av exploatören. 

Avfall 
Sörmland Vatten och Avfall AB är ansvariga för sophämtning i Katrineholms kommun. Inom 
planområdet har det planlagts en vändplats där sopbilar kan vända. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
Fler invånare får möjlighet att bo och arbeta inom ett attraktivt småhusområde. De nya 
bostäderna kommer att bidra till att upprätthålla underlaget för service vilket i sin tur leder till en 
mer levande landsbygd. 

Kulturmiljö 
Kulturmiljön i området kommer inte påverkas negativt av planförslaget. 

Bebyggelse 
Ett område som har varit skogs- och jordbruksmark ianspråktas för bebyggelse. Ingreppen på 
både skogs- och jordbruksmark bedöms vara ringa. 

Trafik 
Trafiksituationen i närområdet kommer att påverkas minimalt av planens genomförande. En ny 
väg planeras att anläggas som ansluter till den befintliga vägen inom planområdet. Det finns 
även en befintlig timmerväg som kan användas i östra delen av området. 
 

 
Den gråstreckade linjen är den befintliga vägen, den blå linjen är den befintliga timmervägen och den gröna linjen 
är vägen som tillkommer. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen bedöms som små då detaljplan och 
exploatering bekostas av exploatören. För kommunens ekonomi bedöms exploateringen vara 
positiv genom bidraget av nya kommuninvånare. 

Ekologiska konsekvenser 
Detaljplanen är belägen 2 kilometer från Sköldinge och 2 kilometer till närmaste busshållplats. 
Detta innebär att de boende i huvudsak kommer att använda bil för sina transporter, vilket ur ett 
ekologiskt hållbarhetsperspektiv är negativt. Samtidigt så är inte 2 till 3 kilometer ett långt 
avstånd sett ur ett landsbygdsperspektiv, för att nå service och verksamheter. Inom Katrineholms 
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tätort finns det flera exempel på bebyggelse som är belägen på lika långa avstånd från service 
och verksamheter. 
 
Förutsättningar för ett hållbart resande är bättre i tätorten Katrineholm, men om vi ska ha en 
levande landsbygd behöver vi planlägga på områden som inte alltid är optimalt lokaliserade för 
ett hållbart resande. Det hållbara resandet kommer även förbättras för varje år som går då fler 
och fler bilar elektrifieras vilket leder till ett mer hållbart resande ur miljöhänsyn. Samtidigt så 
handlar detta om sex stycken tomter. Kommunen vill se en levande landsbygd och det innebär 
att viss bebyggelse kommer bli lokaliserad utanför tätbebyggt område. Trots detta så är ett 
hållbart resande möjligt. 
 
Skogsmark och en liten del åkermark tas i anspråk för den nya bebyggelsen. Detaljplanen är 
lokaliserad utifrån att minimera de ekologiska konsekvenserna så gott det går. Delvis genom att 
placera bebyggelse i ett skogsbryn och på så sätt bevara så stor del av skogen som möjligt 
samtidigt som den är lokaliserad längs kanten av en åker. På så sätt används marken på det mest 
effektiva sättet. 
 
Dispens kommer att sökas för att ta bort den rödlistade arten skogsknipprot. Intentionen 
kommer att vara att gräva upp den och placera den i närområdet som inte kommer att bebyggas. 
 

 
Skogsknipprotens lokalisering (blå). 
Länsstyrelsen lyfte i sitt yttrande att det skulle beaktas hur planen kommer att påverka 
miljömålen genom att bland annat de som bor i området blir mer bilberoende och hur 
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energiförsörjningen till området ska säkras. Kommunen anser att detaljplanens påverkan på 
miljömålen är mycket ringa, all ny bebyggelse påverkar miljömålen och i detaljplanearbetet har 
olika lokaliseringar prövats för att minska påverkan så mycket som möjligt. Kommunen håller 
med om att de boende blir mer beroende av bil för att klara vardagslivet, samtidigt visar de 
undersökningar som har gjorts på att människor som är bosatta i gles landsbygd släpper i 
genomsnitt ut mindre än de som bor i större städer. Energiförsörjningen har säkrats genom 
anslutning till befintliga ledningar. 

Väsentligt samhällsintresse 
Detaljplanen bedöms ha ett väsentligt samhällsintresse. Att endast gå på antalet bostäder eller 
arbetstillfällen som tillkommer för att bedöma om något har ett väsentligt samhällsintresse kan 
oftast bli missvisande. Kommunen har uttryckt att det är viktigt att hela Katrineholms kommun 
ska utvecklas, inte bara tätorterna. Framförallt så är bebyggelsen utanför tätorterna inte lika 
koncentrerad, så där gör ett mindre antal byggnader mycket stor skillnad. Därför gör kommunen 
bedömningen att detaljplanen för Hvalsta Gård är av ett väsentligt samhällsintresse då det bidrar 
till att utveckla landsbygden, vilket även är en av intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Ianspråktagande av jordbruksmark 
Brukningssvärd jordbruksmark får enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken endast tas i anspråk för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen om behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Inom planarbetet har det 
undersökts flera lokaliseringar i närområdet. Det finns sju huvudsakliga anledningar till att det 
befintliga planområdet blev den mest lämpade platsen: 
 

1. Syftet med detaljplanen är att planlägga för en historisk radby. För att syftet ska uppnås 
måste detaljplanen lokaliseras delvis på åkermark. Det finns en viktig kulturhistorisk 
aspekt i att upplåta åkermark i anslutning till bostaden för att möjliggöra odlingar. Även 
placeringen mellan skog och åker är något som är typiskt för en radby. 
 
Det är även viktigt att ta miljömålen i beaktande. Det finns 16 miljömål samt ett 
övergripande generationsmål. I det övergripande generationsmålet så skrivs följande: 
”Insatser för miljön kan samtidigt vara insatser som till exempel gynnar en levande landsbygd 
eller stärker näringslivets konkurrenskraft.” Detaljplanen bidrar till en hållbar 
landsbygdsutveckling. Att upplåta plats för odling på åkermark innebär att de som 
bosätter sig på platsen kommer ges möjligheter att leva ett mer hållbart liv. Att skapa en 
levande landsbygd är något som inte är helt lätt i en mindre kommun som Katrineholm. 
Därför är det positivt att det finns en vilja att bygga utanför tätorterna. En stor anledning 
till att det blir lukrativa tomter som får landsbygden att leva ligger i de 
odlingsmöjligheterna som kommer att upplåtas på åkermarken. Åkermark kommer att 
tas i anspråk men majoriteten av den regleras på så sätt att det är förbjudet att bebygga 
marken. Därmed kommer den inte att förstöras och kan alltid återställas. Ekologiskt och 
närodlat är något som blir viktigt om vi ska klara generationsmålet, och det är något 
detaljplanen bidrar med genom att upplåta åkermark för de boende att odla på. 
 

2. Planområdet är lokaliserat i ett kulturhistoriskt viktigt område. Lokaliseringen spelar stor 
roll, både för detaljplanens syfte men också för resterande närområde. Runt om Hvalsta 
gård är det viktigt att bibehålla områdets karaktär. I bilden på nästa sida går det att se 
hur bebyggelsen, som består av både bostäder och gårdar, är lokaliserade precis vid 
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åkerkanten. Detta är vanligt och talande för den sörmländska landsbygden. 
Planområdets lokalisering har valts utifrån bland annat detta. 

Planområdet i förhållande till närstående bebyggelse. 

Även plankartans bestämmelser kommer att bidra med att byggnader passar in i 
närområdet. Därför blir det sammantaget väldigt viktigt med lokaliseringen för att 
bebyggelsen inom planområdet ska smälta in i närområdet. 
 

3. Till planområdet finns det redan idag en väg. Den behöver breddas och förlängas, men 
det innebär att inte lika mycket mark måste tas i anspråk som om en helt ny väg skulle 
anläggas. En ny väg skulle även skapa en ny barriär i området. Därför är det lämpligt att 
området är lokaliserat där det är, både ur ett ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv. 
 

4. Naturreservatet Hvalstaskogen ligger cirka 300 meter från planområdet. Flyttas 
planområdet åt norr finns risken att Hvalstaskogen påverkas negativt. 
 

5. Det är viktigt att ha i åtanke att majoriteten av den ianspråktagna marken fortsatt 
kommer att användas till odling eller i värsta fall stå orörd. Inga byggnader kommer 
uppföras på odlingsdelen av planen vilket innebär att åkermarken där alltid kan 
återställas. 
 

6. Planområdet ligger på mark som är geologiskt gynnsam jämfört med stora delar av 
närområdet. Ur ett geotekniskt perspektiv är det mer gynnsamt att bygga i en sluttning 
jämfört med mer kuperad mark som finns norr om området. 
 

7. Kommunalt VA ska dras till området. I samband med planarbetet så har SWECO räknat 
på vattenflödet. Planområdets lokalisering är mycket gynnsamt för att dra in VA. Detta då 
anslutningspunkten till området ligger högre upp än planområdet. Detta i sin tur innebär 
att trycket inte behöver förstärkas. Flyttas området norrut så kommer även denna del 
påverkas negativt. 



            

           28(29) 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd 2021:4 
Granskning  2022:3 
Granskning 2  2022:4 
Antagande 2023:1 
Laga kraft 2023:1 
 
Planen var ute på granskning tredje kvartalet 2022, efter det förändrades förslaget väsentligt, 
därför skickas det ut på en granskning fjärde kvartalet 2022. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 10 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser då planen anger ett enskilt huvudmannaskap. 
Anledningen till att detaljplanen har ett enskilt huvudmannaskap är då tomterna och vägen inte 
används av andra personer än de som bor där. Fortsatt är det viktigt att få en enhetlig förvaltning 
av området om det i framtiden byggs ut. 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Detaljplanen omfattar endast del av fastigheten Valsta 3:1. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft och bekostas av exploatören. Den 
östra plangränsen ligger i närheten av den västra fastighetsgränsen för fastigheten Valsta 2:2. 
Fastigheten Valsta 2:2 har gränser med ett XYFEL på 4500 mm. Eftersom fastigheten har 4 
punkter där felet inte är mer än 4500 mm så kan det antas att gränserna inte skiljer mer än 4,5 
meter. Vidare så är ett rimligt antagande att den västra fastighetsgränsen för Valsta 2:2 ska ha 
gått längs med åkerkanten. Trots detta placeras planområdet 6 meter från Valsta 2:2 för att 
undvika problematik. 
 
Vid fastighetsbildning så kommer odlingsanvändningen av planområdet ingå i samma fastighet 
som bostadsanvändningen. Därför kommer den delen skötas av en framtida fastighetsägare. 
Odlingsmarkens areal räknas in i största och minsta fastighetsstorlek. 

Gemensamhetsanläggningar 
Vägen kommer att tas om hand av de boende på området genom bildandet av en ny GA. För att 
ta sig till planområdet måste en väg användas som ingår i gemensamhetsanläggningen Valsta 
ga:1 som bildades 1955, andelstalen i den är inte aktuella och flera fastigheter som styckats av på 
senare tid är inte anslutna till den. Därför kommer Valsta ga:1 omprövas för att alla ska få en 
formell rätt till vägen. 
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Vägen i lila är landsvägen, vägen i blått är Valsta ga:1 som kommer omprövas, för vägen i gult bildas en ny GA. 

Ledningsrätt 
Inga kända ledningsrätter finns inom området. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnader 
för åtgärder inom planområdet är exploatörens ansvar. 

Tekniska frågor 
Nya ledningar kommer behövas dras i området. Exploatören bekostar dessa åtgärder. 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 2022-11-16 
 
 
William Rytterström    Erik Bjelmrot 
Planarkitekt     Avdelningschef 
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hvalsta gård, fastigheten Valsta 3:1, Sköldinge, Katrineholms

kommun

Del av fastigheten Valsta 3:1

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-08-03

___________________________________________________________________________________________________

Samrådets upplägg

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under

tidsperioden 18 november till 9 december 2021. Handlingarna fanns då även tillgängliga på

Kontaktcenter och på kommunens hemsida.

Plansamrådet annonserades i Katrineholms Kuriren den 18 november 2021.

Inkomna yttranden

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här

nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter

1 Vattenfall Eldistribution 2021-11-18

2 Polismyndigheten Södermanlands län 2021-11-22

3 Sörmlands museum 2021-11-24

4 Telenor 2021-11-24

5 Skanova 2021-12-01

6 Kommunala pensionärsrådet 2021-12-05

7 Service- och teknikförvaltningen 2021-12-06

8 Kommunstyrelsen 2021-12-07

9 Västra Sörmlands räddningstjänst 2021-12-13
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Yttranden med synpunkter

10. Postnord 2021-11-29

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en

fastighetsbox på entréplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Placering av postlådor är inget detaljplanen reglerar. Detaljplanen begränsar inte

möjligheterna till en placering av postlådor vid infart. Synpunkterna har vidarebefordrats

till exploatören.

11. Privatperson 1 2021-12-06

Vi tycker att det är väldigt tråkigt att skogs-, ängs- och odlingsmark ska bebyggas i

området, inte minst för miljöns skull. Att man inte prioriterar miljön utan ekonomiska

vinster. Vi föreslår att en del av bebyggelsen, om planen skulle gå genom, flyttas längre

bort från den befintliga bebyggelsen i Valstaberg, dvs till andra sidan av ägarens väg. Det

kan handla om minst två fastigheter (se den bifogade filen). På det sättet skulle man

slippa ett större ingrepp i den blöta marken vid vattenkällan samt bevara den befintliga

skogen. Vi tycker att kommunen bör prioritera miljön och välja en lösning som värnar om

vår fina natur.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Majoriteten av marken som exploateras är av ett lågt eller visst naturvärde. Förslaget

reviderades i ett tidigt stadie för att ta mindre värdefull naturmark i anspråk. Inför

granskningen har det reviderats ytterligare en gång. Nu ersätts delar av marken i väster

av mark i öster, som yttrandet föreslog.

12. Sörmland Vatten och Avfall AB 2021-12-09

Preliminära beräkningar visar att det finns möjlighet att ansluta de fastigheter som ingår i

detaljplaneområdet till det kommunala nätet i Sköldinge. Den preliminära beräkningen

för vattenkapacitet behöver Sörmland Vatten och Avfall AB dock säkerställa med att mäta

vattentrycket och flödet i anslutningspunkten. Exploatören behöver räkna på tryck och

flödesförluster för den nya ledningen som ska anläggas från den tilltänkta

anslutningspunkten till detaljplanen vid Hvalsta gård. Och om höjder längst med vägen

överstiger marknivån vid Hvalsta gård kan en tryckstegring behöva installeras. Angående

brandvatten (brandposter) tillhandahåller inte Katrineholm Vatten och Avfall AB det till

fastigheter utanför verksamhetsområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Exploatören har varit i kontakt med Sörmland Vatten och Avfall efter samrådet. Det har

fastställts att det är möjligt med anslutning till kommunalt VA.

13. Lantmäteriet 2021-12-09

Plankarta

Koordinater saknas på plankartan. Det förefaller finnas illustrationer i plankartan över

tänkta styckningslotter då heldragna linjer ritats ut. De heldragna linjerena saknas i

teckenförklaringen och Lantmäteriet avråder från att illustrationer används direkt på

plankartan då de illustrerade gränserna saknar självständig juridisk rättsverkan. Om
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illustrationer ska användas bör de finnas som en separat karta i planbeskrivningen.

Plankartan bör även kompletteras med utskriftsformat.

Fastighetsrättsliga frågor

Den fastighetsrättsliga delen är allmänt hållen och bör preciseras. Det framgår t.ex. inte

hur man tänker sig skötseln av kvartersmarken för odling. Det bör förtydligas om

odlingsområdet avses ingå i planerade styckningslotter eller om de ska utgöra en

marksamfällighet eller ligga kvar på stamfastigheten. Det är i dagsläget oklart om

bestämmelsen om minsta respektive största storlek även gäller för kvartersmark för

odling. I planbeskrivningen bör det förtydligas varför odlingsområdet läggs ut och varför

bestämmelsen inte inryms i kvartersmark för bostad. Det behöver preciseras hur man

tänker sig att naturmarken ska ägas och förvaltas.

Det står att styckningslotterna kommer anslutas till kommunalt VA. Här bör det klargöras

om kommunalt VA-system ska dras fram till fastighetsgräns eller om ledningarna ska vara

gemensamma för de planerade bostadsfastigheterna och utgöra en

gemensamhetsanläggning. Om kommunen ska vara ledningsrättshävare kan frågan om

att bilda ledningsrätt även aktualiseras.

Det är även önskvärt att det preciseras vilka fastighetsrättsliga åtgärder som exploatören

åtar sig att betala för.

FASTIGHETSGRÄNSER MED OSÄKERT LÄGE SOM GRÄNSAR TILL PLANOMRÅDET

Planområdesgränsen i väster är utlagt i linje till en befintlig väg. Den befintliga vägen

torde eventuellt vara samfälld. Den aktuella vägen är markerad med röd färg på

plankartan nedan.

I denna typ av fall när gränsens läge är osäkert är det lämpligt att så snart som möjligt

utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga

gränsmarkeringar och mäter in dem. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en

fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan

därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER RELATERADE TILL TOMT ELLER FASTIGHET

I planförslaget har huvudbyggnads placering och minsta och största storlek relaterats till

begreppet tomt. Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett

område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera

byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att

byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL).

Begreppet tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot

fastighet är ett fastighetsrättsligt begrepp.

MOTIVERING TILL VAL AV ENSKILT HUVUDMANNASKAP

När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap för de allmänna

platserna, istället för kommunalt, ska de särskilda skälen för detta redovisas i

planhandlingarna. Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan motivering

hittats i de aktuella planhandlingarna.

OMPRÖVNING AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING

I planbeskrivningen står det under rubriken Trafik på sidan 19 att trafiksituationen i

området kommer att påverkas minimalt av planens genomförande. En ny väg planeras

att anläggas som ansluter till den befintliga vägen inom planområdet. Det framgår dock

inte vilken väg som kommer användas från planområdet fram till allmän väg.

Mellan den allmänna vägen och planområdet finns det en befintlig

gemensamhetsanläggning - Valsta ga:1 med ändamålet väg. Valsta ga:1 bildades genom

enskilda väglagen år 1955, se lantmäteriakt 04-VÄG-814. Andelstalen är inte längre

aktuella och flera fastigheter som styckats av på senare tid har inte anslutits.

Gemensamhetsanläggningen bör därmed omprövas genom en anläggningsförrättning

för att de planerade styckningslotterna ska få formell rätt till väg.

Det bör även förtydligas om den nya vägen i området ska utgöra en egen

gemensamhetsanläggning eller om den ska införlivas i den befintliga

gemensamhetsanläggningen Valsta ga:1 genom en omprövning. Upplysningsvis gäller

följande: Samfällighets-/vägföreningen, någon av de delägande fastigheternas ägare,

markägaren som upplåter utrymme, eller kommunen kan ansöka om

anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. I förrättningen görs en prövning om det går att

införliva den nya vägen i den befintliga gemensamhetsanläggningen. Alla delägande

fastigheter blir sakägare i förrättningen.

Kommunen bör även fundera på om planområdet ska utökas. Ett exempel kan vara då

genomförandet kräver inrättande eller omprövning av en gemensamhetsanläggning och

resultatet visar att ytterligare fastigheter eller delar av fastigheter borde inrymmas i

planförslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Plankartan kompletteras med utskriftsformat och koordinater. Illustrationerna tas bort.

Fastighetsrättsliga delen i planbeskrivningen preciseras. Ett resonemang kring varför

odlingsbestämmelse används fanns i samrådshandlingarna. Naturmarken har tagits bort

från plankartan till granskningsskedet.

Sörmland Vatten & Avlopp har meddelat att det är möjligt att planområdet ansluts till

kommunalt VA. Kommunen kommer inte vara ledningsrättshävare. En GA kommer att
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bildas. Planområdesgränsen i väster med osäkert läge har utgått i det reviderade

förslaget. Begreppet tomt byts ut mot fastighet för tydlighet i plankartan.

Planbeskrivningen uppdateras med anledningen till att detaljplanen har ett enskilt

huvudmannaskap. Vägen som kommer användas mellan den allmänna vägen och

planområdet är del av den befintliga gemensamhetsanläggningen, Valsta ga:1. Denna

omprövas i samband med avstyckning av nya fastigheter inom planområdet. En ny

gemenskapsanläggning skapas för vägen som används för att ta sig till planområdet som

inte är del av Valsta ga:1. Planområdet kommer inte utökas.

14. Privatperson 2 2021-12-09

Enligt planen framställs bebyggelsen som gränsar till området i väster vara bostäder.

Detta är fel! Här finns det två jordbruksfastigheter, en villa och två fritidsbostäder. Vår

fastighet är en jordbruksfastighet där vi bedriver skogsbruk och snickeri. Det är av

yttersta vikt att det är rätt i planen eftersom det förekommer verksamhet alla veckans

dagar med ibland maskiner som låter. Det skall också vara möjligt att utveckla

verksamheten i framtiden. Därför bör man se till så att bostäder blir ordentligt

avskärmade från eventuellt ljud och annat som kan vara störande. Framtida boende

måste vara medvetna om att det bedrivs verksamhet här.

Om man bor på landet får man räkna med att det är lite längre avstånd. Det står i planen

att det är 2 km till Sköldinge och att det inte räknas som långt avstånd. Detta är korrekt

men man utelämnar att man måste passera väg 55/57 med hastighetsbegränsningen 100

km/h. Det finns ingen ordentlig passage för cyklister och gående iordningställd. Detta

innebär att alla boende måste ha en egen bil och alla barn måste ha sällskap till och från

skolan. Avståndet till skolan är för kort för att barn från mellanstadieåldern och uppåt

automatiskt beviljas skolskjuts. Krav: Det skall tydligt framgå att man måste passera väg

55/57 och att det inte finns någon iordningställd passage. Som en del i en ny detaljplan

för en helt ny samlad bebyggelse borde det, enligt mig, vara ett krav att det är möjligt att

på ett säkert sätt förflytta sig till fots eller med cykel även för barn. Jag tycker att

kommunen skall ta ansvar för att säkerställa en säker cykel- och gångpassage från

grusväg på norra sidan av väg 55/57 till Sköldingevägen på södra sidan innan planen

beslutas. I planeringen av dagens samhälle tycker jag att vi måste bygga bort

bilberoendet och underlätta för andra färdmedel även på landsbygden.

Den aldominerade sumpskogen i västligaste delen är det bra att man sparar. Dock tycker

jag att det är lite konstigt att man inte sparar hela området. Den västligaste tomten, väg

och vändplanen byggs på en del av detta område. Jag är väldigt orolig för vad natur- och

miljökonsekvenserna blir här. Hur kommer det resterande partiet att påverkas? Vad

händer med vattenavrinningen? Hur säkerställer man en bra bostad på ett sådant

underlag? Detta är några frågor som jag inte får besvarade i planbeskrivningen.

Det saknas information om att det finns två naturliga källor i delområde 3. En av källorna

ligger en bit in i skogen och från den går det större delen av året en liten bäck som

mynnar i åkerdiket. Den andra källan har använts för dricksvatten av vår fastighet och

den finns även nämnd i gamla skrifter. Den är skyddad av en brunnsring och från källan

leds vattnet även till ett gammalt kylskåp (en betongkammare med trälucka med ständigt

tillflöde av kallt källvatten) där mjölkkannor mm kylförvarats. Intill källan finns även

grunden kvar från en gammal tvättstuga. Det är bra att källorna ligger i området som ska

sparas men det bör även vara beskrivet i detaljplanen. Nedanstående bild visar bäcken
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som den ser ut den 7 december 2021 med minus 15 grader, tjäle i marken, och rinnande

vatten från källan.

De senaste årens förändrade klimat har gjort att granen är stressad på grund av varma

och torra somrar. Det har gjort träden försvarslösa mot massiva attacker av

granbarkborre. Jag misstänker därför att all gran som är äldre än 40 år kommer att vara

hårt ansatt och kommer att försvinna från omgivningarna. Området är mycket

grandominerat med över 60% gran. All äldre gran är redan avverkad inom närområdet

och därför kommer skogarna i området att bestå till största delen av planteringar och

kommer att vara i stort sett ogenomtränglig under de närmsta 20 åren. Naturreservatet

Valstaskogen består till allra största delen av döda granar och kommer att vara livsfarlig

att vistas i då det kommer att vara mycket stor risk för att de döda träden kan falla när

som helst. Jag funderar på hur attraktivt det kommer att vara att bosätta sig här i och

med detta. Mitt råd är att i varje fall inte ta bort mer skog än absolut nödvändigt. Jag

skulle råda till att inte bebygga delområde 2 då detta med liten insats går att få till ett

mycket trevligt skogsparti med gamla träd som kommer att ge hela området en rofylld

känsla. Det är dessutom möjligt att på sikt skapa en hagmark här. Det finns tre relativt

stora ekar inom området. De är över 150 år och skulle behöva få mer livsutrymme. Det

skulle vara olyckligt om dessa tas bort för att bygga bostäder. Detta är fallet som planen

ser ut just nu.

Att ta i anspråk jordbruksmark bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Jag förstår

ambitionen att en stor del av tomterna skall användas till odling och då passar det bra att

använda jordbruksmark. Men i det här fallet skulle det vara möjligt att minska påverkan

ytterligare. Genom att flytta vägen, som utgör gräns för tomterna på norra sidan, ca 30 m

norrut och följa efter med tomterna skulle den största delen av åkermarken fortsätta

vara odlingsmark. Det betyder att det blir mindre åkermark som kommer att tas i

anspråk och nästan all denna åkermark blir odlingsmark på tomterna. I dagsläget är det

ingen värdefull skog eller mark i området just norr om den befintliga vägen. Som

detaljplanen ser ut just nu är det tillåtet att bebygga en del av jordbruksmarken med

komplementbyggnader. Detta tycker jag borde undvikas, och det undviks med mitt

förslag.

Jag ser helst att delområde 2,3 och 4 tas bort från planområdet och att här i stället

utarbetas ett långsiktigt förslag med naturhänsyn där inriktningen skall vara att försöka i

så stor utsträckning som möjligt bevara naturen som det är i dag med årliga vårdande

insatser som inte äventyrar dess karaktär. En idé kan vara att på sikt återskapa den

hagmark det en gång var.

Jag tycker att planområdet i stället utökas österut med två tomter. Denna mark är svårare

att få till som en rekreationsskog på samma sätt som delområde 2, då det är mycket risigt

och ganska djupa hjulspår från skogsmaskiner. Det finns inga riktigt gamla träd som t.ex.

ekarna i delområde 2. Där är det inget problem med fuktig mark. Tomterna kommer att

ha samma karaktär som de övriga. Dessa hus kommer att få en bättre utsikt och vara

mer attraktiva än de två som enligt planen är placerade på delområde 2 och 3. En annan

fördel är att det inte behöver anläggas någon vändplan. Det blir naturligt att vända i T-

korsningen som bildas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Planbeskrivningen kompletteras angående jordbruksfastigheter samt

snickeriverksamhet. Bostäder bedöms vara tillräckligt avskärmade från ljud då ett
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avstånd på mer än 150 meter uppnås från fastigheten som bedriver snickeri till

planområdet. Det finns idag en vägtrumma under väg 55/57 som tillåter en säker

passage för gång och cykeltrafikanter. I planbeskrivningen har detta förtydligats inför

granskningen.

Ett framtagande av en detaljplan innebär att avvägningar måste ske mellan olika värden.

Efter samrådet har mark från västra delen av planen flyttats till andra sidan vägen för att

minska de negativa ekologiska konsekvenserna av detaljplanen. I samband med

framtagandet av detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram. Den visar att

området går att bebygga. När bygglovs söks så undersöks geotekniken mer djupgående

för att fastställa vilken grundläggningsmetod som är bäst lämpad för platsen.

Detaljplanen har förändrats efter samrådet och stora delar av delområde 2 är borttaget.

Avgränsningen av planområdet har utgått från flera parametrar däribland en

naturvärdesinventering som har pekat ut var de största naturvärdena finns. Den

tillkommande vägen är en fortsättning på en redan befintlig väg, skulle tomterna flyttats

norr för att lite mindre jordbruksmark skulle tas i anspråk skulle det innebära att vägen

skulle behöva flyttas samt att mer skogsmark tas i anspråk. Det skulle också innebära att

vissa tomter endast skulle bestå av skogsmark. I den uppdaterade planbeskrivningen

finns det en förklaring varför befintlig plats är den mest lämpade.

15. Länsstyrelsen 2022-01-12

Buller

Då planen avser bostäder behöver detaljplanen innehålla en redovisning av beräknade

omgivningsbuller, i enlighet med 4 kap. 33a § Plan- och bygglagen (2010:900).

Redovisningen ska avse beräknade värden vid bostadsbyggnadens fasad och vid

eventuell uteplats i anslutning till byggnad. Redovisningen behöver inte göras om det

med hänsyn till bullersituationen kan anses obehövligt, vilket i sådana fall ska motiveras.

Trafiksäkerhet

Tillfartsvägen till planområdet utgörs av en befintlig grusväg som korsar

jordbruksmarken söder om planområdet från sydväst till nordöst. För att kunna

säkerställa tillfarten till planområdet behöver vägen dimensioneras och utformas så att

den klarar personbilstrafik och byggtrafik.

Då detaljplanen inte reglerar vilket typ av bostäder som förespråkas, exempelvis

enbostadshus, tvåbostadshus, flerbostadshus eller radhus kan det innebära olika

belastning på tillfartsvägen.

Hälsoskydd, dricksvatten

I planbeskrivningen under rubriken ”Vatten och avlopp” skriver kommunen att

planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. Vid planläggning ska

bebyggelse och byggnadsverk enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) lokaliseras

till mark som är lämpad med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna

vattenförsörjning och avlopp. Förutsättningar för detta behöver utredas i planprocessen.

Geoteknik

Länsstyrelsen anser utifrån samrådshandlingarna och framtagen översiktlig geoteknisk

utredning att kommunen behöver ta fram en detaljerad geoteknisk utredning inom
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planprocessen för att utreda de geotekniska förhållandena och skredrisken inom

planområdet.

Enligt SGU:s kartunderlag finns det i stora delar av planområdet ett av SGU:s utpekat

aktsamhetsområde med förutsättningar för skred i finkornig jordart. Ett

aktsamhetsområde innebär att det kan förekomma skredfara där ytterligare

bedömningar/undersökningar behöver göras. Den detaljerade geotekniska utredningen

behöver klargöra eventuell skredrisk.

Länsstyrelsen bedömer att föreslagna byggrätter kan komma att påverka skredrisken

inom och runt området negativt. I detaljplanen möjliggör kommunen enligt planens syfte

för sex enbostadshus (saknar bestämmelse på plankartan) i två våningar med inredd vind

och källare med en byggnadsarea på 240 kvadratmeter och en nockhöjd på 10 meter.

Varje bostadshus tillåts ha en byggrätt om cirka 800 kvadratmeter bruttoarea. Utöver

ovan angiven byggrätt för bostadshus tillåts även en komplementbyggnad med en

byggnadsarea på 180 kvadratmeter och en nockhöjd på 7 meter. Länsstyrelsen antar att

den reglerade byggnadsarean är per tomt/fastighet och inte för hela planområdet.

Av den genomförda översiktliga geotekniska utredningen framgår det inte hur stora

byggrätter geoteknikerna har räknat på vid framtagande av utredningen. Beroende på

hur byggnaderna konstrueras kan de komma att väga olika mycket. Länsstyrelsen anser

att den geotekniska utredningen behöver göras utifrån de förutsättningar som

detaljplanen medger.

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att remittera planärendet och den

geotekniska utredningen till Statens geotekniska institut i granskningsskedet.

Strandskydd

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att backdiket mellan åkern och skogen,

samt det fuktiga området inom område 3 i Naturvärdesinventeringen inte omfattas av

det generella strandskyddet. Länsstyrelsen saknar dock en bedömning av det dike som

ligger direkt söder om planområdet. I planprocessen behöver kommunen förtydliga

bedömningen av diket och huruvida diket omfattas av det generella strandskyddet eller

inte.

Länsstyrelsen upplyser i sammanhanget om att öppna diken i jordbruksmark omfattas av

det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken, vilket behöver beaktas.

Miljökvalitetsnormer - vatten

Länsstyrelsen bedömer av stycket om miljökvalitetsnormer under rubriken

”Miljöbedömning” i planbeskrivningen att miljökvalitetsnormerna för vatten inte har

hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Detaljplaneområdet avrinner till sjön Valdemaren. Dagvattenhanteringen får inte

medföra att föroreningar sprids till mark, yt- och grundvatten så att

miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas negativt. I detaljplanen behöver kommunen

redovisa hur miljökvalitetsnormerna för vatten eventuellt kan komma att påverkas, samt

vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta.

I planbeskrivningen gör kommunen bedömningen att jordarten inom planområdet ger

begränsade möjligheter för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och att andelen

hårdgjord yta kommer att öka i samband med att marken exploateras. En ökad andel
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hårdgjord mark medför att vattnets flöde och infiltration kan komma att förändras.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. En mer utförlig dagvattenutredning

behöver tas fram för att säkerställa vilka dagvattenåtgärder som är lämpliga för området.

Identifierade behov av skyddsåtgärder, exempelvis höjdsättning och lokalisering av ytor

för infiltration/flödesutjämning behöver säkerställas genom planbestämmelser i

plankartan.

Inom planområdet finns det flera diken som kan komma att påverkas av ett ändrat

vattenflöde i och med exploateringen. I den översiktliga geotekniska utredningen nämner

konsultbolaget HGB Hylanders Geobyrå AB att det finns planer på att sänka

grundvattennivån i området, kommunen behöver utveckla detta resonemang i

granskningshandlingarna.

Översvämning

I planhandlingarna har kommunen inte tagit ställning till översvämningsrisken inom och

runt planområdet. Planområdet ligger direkt söder om en höjd varför risken finns för

översvämning vid skyfall av såväl bebyggelse som infrastruktur. Länsstyrelsen anser att

översvämningssituationen behöver utredas.

Huvudmannaskap

I planhandlingarna framgår det att tillfartsvägen till området kommer att omfattas av

enskilt huvudmannaskap. Länsstyrelsen vill göra ett medskick till kommunen om att i

granskningshandlingarna redogöra och argumentera för vilka särskilda skäl enligt 4 kap.

7§ Plan- och bygglagen (2010:900) som föreligger för att huvudmannaskapet ska vara

enskilt istället för kommunalt. Enligt Boverkets föreskrifter kan särskilda skäl exempelvis

vara att området är avsett för bostadsbebyggelse som endast används under delar av

året eller för att få en enhetlig förvaltning vid ny eller kompletterade detaljplaneläggning i

ett område där det finns enskilt huvudmannaskap sedan tidigare.

Område med påtagligt naturvärde

Enligt samrådshandlingarna kommer ungefär halva området som konstaterades ha

påtagligt naturvärde (delområde 3) i naturvärdesinventeringen att exploateras med

bostäder och tillhörande fastigheter/tomter. I naturvärdesinventeringen beskrivs

delområde 3 som skyddsvärt i ett lokalt perspektiv och att eventuell exploatering av

området bör åtföljas av relevanta kompensationsåtgärder. Då möjligheten till

kompensation bedöms som svåra eller omöjliga förespråkar Länsstyrelsen en lösning där

hela delområde 3 undantas från exploateringen och utgår ur planområdet.

Länsstyrelsen gör bedömningen att en sådan lösning där delområde 3 utgår ur

planområdet kan betraktas som förenligt med Sveriges miljömål ”Levande skogar”. Även

om huvuddelen av de konstaterade värdeelementen ligger i den västra delen av

delområde 3, som är planlagd med markanvändningen NATUR i planförslaget, gör

Länsstyrelsen bedömningen att området bör betraktas som en helhet för att säkerställa

att naturmiljövärdena består.

Länsstyrelsen anser även att kommunen i det fortsatta planarbetet bör ta hänsyn till och

beakta hur exploateringen av området i direkt anslutning till delområde 3 i

naturvärdesinventeringen kan utformas för att minimera risken att naturmiljövärdena i

delområde 3 indirekt påverkas negativt.
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Generellt biotopskydd - åkerholme

I planbeskrivningen under rubriken ”Generellt skyddade biotoper” på sidan 10 skriver

kommunen att den åkerholme (värdeelement 16 i naturvärdesinventeringen) som är

lokaliserad inom området med markanvändningen L – Odling i planförslaget inte

kommer att tas bort och därför kan bevaras. Eftersom det är en ambition att de boende

ska odla marken inom markanvändningen L – Odling, och inte ett krav, finns det en risk

att den aktuella åkerholmen med tiden kan upphöra att definitionsmässigt vara en

biotopskyddad miljö. Länsstyrelsen förordar därför att ett skydd som säkerställer att den

aktuella åkerholmen inte kan tas bort eller förstöras införs som en planbestämmelse på

plankartan.

Åkerholmar omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken. Inom

ett biotopskyddat område får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som

kan skada naturmiljön. En fråga om dispens ska prövas av Länsstyrelsen. Särskilda skäl

ska anges och förslag på kompensationsåtgärder ska beskrivas.

Fridlyst växt

Enligt naturvärdesinventeringen konstaterades en förekomst av orkidén skogsknipprot

(Epipactis helleborine) i östra delen av planområdet, inom det område som benämns som

delområde 1 i naturvärdesinventeringen. Skogsknipproten omfattas av

fridlysningsbestämmelserna i 8§ artskyddsförordningen. I Naturvårdsverkets handbok

anges följande beskrivning av bestämmelsen: Vid exploateringar av olika slag bör dispens

krävas även för åtgärder som påverkar enstaka exemplar.

Det bör förtydligas i planhandlingarna hur man avser att hantera förekomsten av

skogsknipprot då området enligt den aktuella plankartan kommer att omvandlas till

tomtmark.

Koppling till miljömålen

I planbeskrivningen gör kommunen bedömningen att ett avstånd på två kilometer från

planområdet till samhällsservice och allmänna kommunikationer betraktas som relativt

kort gångavstånd på landsbygden. Länsstyrelsen anser att möjligheten till ett hållbart

resande behöver studeras vidare i planprocessen. Länsstyrelsen ser i sammanhanget

fördelar med att göra detta inom ramen för en miljöbedömning. I kommande utredning

bör en bedömning av den påverkan på klimatet som planförslaget kan medföra,

inkluderas.

Värdefull jordbruksmark

Länsstyrelsen anser att den radby som föreslås i planförslaget passar ihop med den

befintliga bebyggelsen i närområdet samt kommer att bidra till Sköldinges utveckling.

Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget innehåller tillfredsställande utredningar

och information om de förhållanden som gäller inom planområdet.

Länsstyrelsen ställer sig dock frågande till varför produktiv jordbruksmark inkluderas i

detaljplanen i den utsträckning som föreslås. I den fortsatta planprocessen behöver

kommunen redovisa syftet med att inkludera jordbruksmarken i detaljplanen samt vilka

effekter som det kan medföra. Kommunen behöver även redovisa hur intresset av den

brukningsvärda marken, som resurs, har vägts mot behovet av exploatering och även

redogöra för skälen till att inte annan mark kan tas i anspråk.
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Brukningsvärd jordbruksmark får enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken endast tas i anspråk för att

tillgodose väsentliga samhällsintressen om behovet inte kan tillgodoses på ett från

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Länsstyrelsen känner sig tvekande till om småskalig bostadsbebyggelse är av sådant

väsentligt samhällsintresse som åsyftas i 3 kap. 4 § Miljöbalken. Länsstyrelsen anser att

kommunen i planbeskrivningen inte har visat att det inte finns annan mark som är bättre

lämpad för den planerade bostadsbebyggelsen. Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska marken användas till det som den är bäst lämpad för med hänsyn till

beskaffenhet, läge och behov.

Länsstyrelsen anser att förenlighet med 3 kap. 4 § miljöbalken behöver beskrivas och

bedömas i den fortsatta planprocessen. Länsstyrelsen påtalar att kommunen i

planbeskrivningen ska redovisa de överväganden som har legat till grund för planens

utformning och hur kommunen hanterat och avvägt olika intressen enligt 2 kap. Plan-

och bygglagen (2010:900).

Arkeologi

Det aktuella planområdet omfattar cirka 4 hektar mark. Planområdet består av gallrad

skogsmark i den norra delen och åker i den södra delen. Marken sluttar från norr till

söder, från ca 39 m ö.h. i nordväst till ca 27 m ö.h. i sydost.

Det finns ingen känd fornlämning inom planområdet. Söder om det aktuella

planområdet, vid Valsta gård finns det registrerade fornlämningar i form av till exempel

gravfält och förhistoriska gravar. I närområdet förekommer det dessutom registrerade

uppgifter om fornfynd i form av en stenyxa och en hålmejsel. Länsstyrelsen bedömer

utifrån fornlämningsbild, förekomst av fornfynd och områdets topografi att det aktuella

planområdet kan rymma tidigare okända fornlämningar och begär därför att en

arkeologisk utredning ska klargöra fornlämningsbilden som underlag för att kunna ta

ställning till detaljplanering av området. En sådan utredning kommer att klargöra

fornlämningsbilden inom hela området och kan även preliminärt avgränsa eventuella

nyfunna fornlämningar. Den arkeologiska utredningen behöver genomföras inom

planprocessen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Planbeskrivningen har kompletterats med en motivering kring varför en bullerutredning

inte behöver tas fram. Grusvägen ligger på exploatörens fastighet vilket innebär att den

kommer dimensioneras och utformas så att den klarar både byggtrafik och

personbilstrafik. Plankartan kompletteras med en bestämmelse kring vilka bostäder som

får uppföras. Exploatören har varit i kontakt med Sörmland Vatten och Avfall AB som

bekräftar att kommunalt VA kan dras till området.

Den geotekniska utredningen klargör under avsnittet 6.2 Stabilitet (sida 9) att stabiliteten

i området är betryggande. I samband med byggnation kommer en geoteknisk

utredningen tas fram för att bedöma vilken grundläggningsmetod som är optimal för

varje område. Något kommunen har gjort i flera detaljplaner. Kommunen remitterar

utredningen till Statens geotekniska institut. Samma bedömning gäller av diket direkt

söder om planområdet som de redan utpekade åkerdikena. Detta förtydligas i

planbeskrivningen.
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Kommunen gör endast bedömningen att ler-/siltjorden har en måttlig

vattenupptagningsförmåga. Genom att anlägga fördröjningsmagasin i form av

exempelvis stenkistor innebär att LOD uppnås. Planbeskrivningen kompletteras med fler

resonemang kring dagvattenhanteringen och påverkan på miljökvalitetsnormer. Det finns

inga planer på att sänka grundvattennivån. I detaljplanen så förespråkas ett lokalt

omhändertagande genom att använda fördröjningsmagasin. En framtida

grundvattensänkning påskyndas endast om dagvattnet avleds direkt till dikessystemen.

Detta har tydliggjorts i granskningshandlingarna. Planbeskrivningen kompletteras med

resonemang kring översvämningssituationen.

Planbeskrivningen uppdateras med ett resonemang kring varför detaljplanen ska ha ett

enskilt huvudmannaskap. Efter samrådet har en delar av planområdet tagits bort från

delområde 3 och flyttats till andra sidan av vägen. Detta innebär att en mycket liten del av

delområde 3 tas i anspråk. Kommunen bedömer att ett hållbart resande kommer vara

möjligt. Detta utvecklas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen kompletteras med

resonemang kring ianspråktagande av jordbruksmark. En arkeologisk utredning har

utförts som visar att det inte finns några fynd inom planområdet. Åkerholmen kommer

inte skyddas i detaljplanen då det redan är skyddat av biotopskyddet. Detta tydliggörs i

planbeskrivningen. Dispens kommer att sökas för att flytta på skogsknipproten.

Ändringar i förslaget

Den största förändringen från samråd till granskning är lokaliseringen av planområdet. Delar av

marken i väster tas bort från planområdet och flyttas till öster istället. Då minskar andelen

påtaglig naturmark som tas i anspråk. Mellan samrådet och granskningen så har en arkeologisk

utredning tagits fram som visar att det inte fanns några fornlämningar inom planområdet.

Planbeskrivning

· Fastighetsrättsliga delen har preciserats.

· Förtydligande kring anläggandet av kommunalt VA.

· Förtydligande kring hur vägen ska skötas.

· Ett resonemang kring varför ingen bullerutredning behöver tas fram har lagts till.

· Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang kring varför ett hållbart och

säkert resande är möjligt.

· Förtydligande kring att den exakta grundläggningsmetoden beslutas i

bygglovsprövningen. Något som har gjorts i tidigare detaljplaner.

· Resonemang kring varför detaljplanen är av väsentligt samhällsintresse.

· Resonemang kring varför brukningssvärd åkermark måste tas i anspråk. Det är

framförallt för att möjliggöra egen odling samt för att syftet med detaljplanen ska

uppfyllas.

· Förtydligande att grundvattennivån inte kommer att sänkas.

· Resonemang kring omhändertagandet av dagvatten har kompletterats och utvecklats.

· Resonemang kring översvämningsrisken har lagts till.

· Ett resonemang kring varför detaljplanen har enskilt huvudmannaskap har lagts till.

· Förtydligande kring den rödlistade skogsknipproten.

Plankarta

· Planområdesgränsen har gjorts om inför granskningen för att ta mindre påtaglig

naturmark i anspråk.

· Utskriftsformat samt koordinater har lagts till.
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· Illustrationer har plockats bort.

· Begreppet tomt har bytts ut till fastighet.

· Bestämmelser kring vilka bostäder som får uppföras har lagts till.

I övrigt görs redaktionella ändringar och mindre förtydliganden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm 3 augusti 2022

William Rytterström Erik Bjelmrot

Planarkitekt Avdelningschef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16
Vår beteckning

PLAN.2022.3

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

Maela Jaanivald
Handläggare telefon

0150-578 79
Handläggare e-post

maela.jaanivald@katrineholm.se

7. Planuppdrag – Detaljplan för Djulö camping mm.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för Djulö camping mm, Katrineholms kommun, i syfte att

· Behålla och förstärka Djulö som besöksmål genom att förstärka områdets fördelar vad

gäller vacker natur samt aktivt idrotts- och kulturliv

· Göra det möjligt att utveckla rekreationsområde och Djulö camping

· Uppmärksamma och reglera natur- och kulturvärden inom planområdet

Motivering
Inom området finns det sedan 1950-talet en camping. Campingområdet är i behov av

uppdatering och behöver utvecklas, varför kommunen tagit initiativ till en översyn av

området.

Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Uppdraget överensstämmer med

· Översiktsplan (Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden, antagen 2014-11-

17)

· Fördjupad översiktsplan (Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med

omgivningar Katrineholms kommun, antagen 2012-01-16)

· Grönplan (Grönplan för Katrineholm stad Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030

Katrineholms kommun, antagen 2018-12-17)

Detaljplanen prioriteras som Prio 1 då den har stor betydelse för kommunens attraktivitet.

Medel för framtagande av detaljplanen har avsatts i kommunens budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande

enligt nedanstående tidplan: 

Uppdrag kvartal 4 2022

Samråd kvartal 3 2023

Granskning kvartal 2 2024
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16 13:42:39
Vår beteckning

PLAN.2022.3

Antagande kvartal 4 2024

Laga kraft kvartal 4 2024

Ärendets handlingar
Plan PM

Maela Jaanivald

Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Fastighetsavdelningen

Akten



PM
1 (5)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-11-16 PLAN.2022.3

Plan PM

Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att

krävas i kommande detaljplanearbete. Frågan initieras om detaljplan och ett PM

arbetas fram innan ett uppdrag tas.

För Djulö camping mm., fastigheterna Djulö 2:41 och 2:42 samt del av

fastigheterna Djulö 1:174 och 2:3, Katrineholm
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Bakgrund
Inom området finns sedan 1950-talet en camping. Campingområdet är i behov av uppdatering

och behöver utvecklas, varför kommunen tagit initiativ till en översyn av området.

Syfte
· Behålla och förstärka Djulö som besöksmål genom att förstärka områdets fördelar vad gäller

vacker natur samt aktivt idrotts- och kulturliv

· Göra det möjligt att utveckla rekreationsområde och Djulö camping

· Uppmärksamma och reglera natur- och kulturvärden inom planområdet

Gällande planer

Översiktsplan (Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden, antagen 2014-11-

17)

· Området är utpekat som grönyta där enstaka bebyggelse kan förekomma

· Djulö allé och en del av Hilding Hjelmbergs väg är utpekat som värdefullt grönt stråk, stråket

fortsätter genom campingen mot Djulö

· Fotbollsplan mm är utpekat som idrottsområde

Fördjupad översiktsplan (Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med

omgivningar Katrineholms kommun, antagen 2012-01-16)

Djulöområdets prägel av kulturhistorisk miljö är det som främst ska värnas i områdets utveckling.

Därtill är landskapsbilden, den brukade jordbruksmarken och de vida vyerna, viktiga

karaktärsskapare. Området är även värdefullt för motion och rekreation på grund av sin närhet

till vatten. Att utveckla området med aktiviteter och verksamheter innebär att ovan nämnda

karaktärer ska prägla utvecklingen och även utvecklas med de nya tilläggen.

Delområden med olika fokus kan utläsas idag. I området runt Stora Djulö herrgård ligger fokus

på rekreation med bad, camping, minigolf, fotboll, vattensport med mera. I anslutning till

herrgården och hembygdsgården samlas mycket av det kulturella utbudet, såsom musik och

teater. Detta bör även i fortsättningen ligga till grund för planeringen av framtida tillägg och

förändringar och ytor kan utformas för att passa respektive fokusområde. För att värdet för

rekreation och friluftsliv ska bibehållas är det fördelaktigt att samla övriga aktiviteter till

begränsade områden. För att också locka tillresande och för att utvecklas som turistmål ska

Djulöområdet bygga på samband med andra viktiga besöksmål i regionen. För att bli ett sådant

turistmål krävs en viss nivå på service. Det krävs också en hög kvalité på miljöns utformning och

de evenemang och aktiviteter som anordnas här. Inom kulturområdet finns många spår att

bygga vidare på – musik, teater, konst- och konsthantverk. Landskapet och sjön bjuder in till

aktiviteter som båt- och kanotutflykter, ridturer, vandring mm.

Grönplan (Grönplan för Katrineholm stad Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030

Katrineholms kommun, antagen 2018-12-17)

· Inom området finns en nyckelbiotop

· Inom området finns flertalet särskilt skyddsvärda träd

· Inom området finns områden med högt naturvärde

· Området omfattas av Naturvårdsprogram (Sörmlands natur, LST 1991, ej längre aktuellt)



PM
3 (5)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-11-16 PLAN.2022.3

Detaljplan
Området är inte tidigare detaljplanelagt.

I nordväst gränsar planområdet till stadsplan (motsvarar detaljplan idag) för östra delen av Backa

gård mm (0483K-A3424). Planen gjorde det möjligt att bygga ungefär 500 bostäder vid

Backavägen och Svartbäcksvägen.

I sydväst gränsar området till Djulökvarnområdet. Området omfattas av stadsplan (motsvarar

detaljplan idag) (0483-P79-15) för Duveholm 1:5 mm. Planen togs fram för att reglera

tätbebyggelsen inom Djulökvarnområdet. VA-frågorna utreddes i samband med att planen togs

fram.

Söder om planområdet ligger fastigheten Djulö 1:173 som omfattas av detaljplan för Djulönäset

(0483-P99-8). Syftet med planen är att reglera befintlig bebyggelse.

Åt norr och öster gränsar detaljplaneområdet till jordbruksmark som inte är detaljplanelagd.

Förutsättningar

Beskrivning av området

Djulöområdet ligger ca 2 kilometer söder om Katrineholms centrum och har en lång historia som

sträcker sig tillbaka ända till 1300-talet då Djulö var ett säteri. Nuvarande herrgård uppfördes på

1720-talet men delar av källaren fanns sannolikt redan på 1500-talet. Sedan 1935 ägs Djulö gård

av Katrineholms kommun. Området är väldigt populärt bland Katrineholmarna som

rekreationsområde men lockar även besökare från andra kommuner. Den brukbara marken på

Djulö gärde ägs av kommunen men arrenderas ut till jordbrukare.

Dagens entré för biltrafik till Djulöområdet ligger i väster där man från Norrköpingsvägen

svänger in på Kanotvägen. Det är en vacker väg med vyer över det öppna jordbrukslandskapet på

Djulö gärde. Kanotvägen leder fram till campingplatsen, kanotstadion och badplats. På Hilding

Hjelmbergs väg – Laxmans väg kör man förbi herrgården och ladugårdarna österut mot

Gatstuberg och Skogskyrkogården (utanför planområdet). Djulö allés sydligaste del (utanför

planområdet) är också tillåten för motortrafik fram till ett hus som kallas Nybygget. Vissa vägar i

anslutning till lantbruket är privata och avstängda för obehörig motortrafik. Området gränsar till

väg 555. Trafikverket är väghållare för vägen söder om korsningen med Djulövägen - Vasavägen

och kommunen är väghållare för korsningen och norr ut.

Variationen med det öppna och slutna är en viktig karaktär att ta vara på när det gäller

Djulöområdet. Största delen av området består av öppen betes- och jordbruksmark. Det öppna

odlade landskapet som sluttar ner mot Djulösjön ger enastående vyer när man närmar sig

området från Katrineholms centrum. Djulöområdet består till stor del av ett kulturpräglat

landskap med brukad mark och de olika typer av landskapselement som är förknippat med

detta. Exempel på sådana element är den karaktäristiska allén som tidigare tjänade som den

stora infarten till Stora Djulö och flera välbevarade ekonomibyggnader tillhörande lantbruket.

Även herrgården med omgivande miljö utgör förstås ett viktigt element i kulturlandskapet.

I kontrast till det kulturpräglade landskapet står några områden med tydlig naturprägel. I

Djulöområdets sydvästra del, mellan Norrköpingsvägen och Djulökvarnsvägen, är marken fuktig
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och sank med en vegetation bestående till stor del av al och sälg. Denna växtlighet utgör en

skyddande visuell barriär mot Norrköpingsvägen. Bäckflödet utgör gränsen för

naturmarkområdet i söder. Vegetationsridån utmed Norrköpingsvägen fortsätter dock och

skyddar även bostäderna utmed Djulökvarnsvägen, längre söderut, från visuell störning.

Närheten till staden gör att många utnyttjar Djulöområdet för motion. Delar av området ingår i

diverse motionsspår och promenadslingor, bl.a. Sörmlandsleden och ringleden runt Katrineholm.

I de södra delarna av planområdet ligger Djulö camping som lockar både lokala och långväga

turister till Katrineholm. Campingen håller god standard och har 130 platser samt ett mindre

antal småstugor som kan hyras. Där finns också en dansbana. Kanotcentrum där kanot och kajak

kan hyras finns i området. Strax söder om Stora Djulö finns också kanotstadion. Söder om

kanotstadion ligger Djulöbadet i anslutning till campingplatsen. Här finns sandstränder med

bryggor, lekutrustning och utegym. I närheten av herrgården finns fotbollsplaner med både

fotbolls- och rugbymål. Vid parkeringsplatsen i anslutning till campingens entré finns en

minigolfbana som har öppet sommartid. Längs infarten till Stora Djulö, strax norr om korsningen

mellan Kanotvägen och Hilding Hjelmbergs väg, ligger en 4H-gård. På gårdsplanen står en vacker

ek samt en mängd boxar och burar för smådjur. Ett par stora anslagstavlor vetter ut mot vägen.

På det hela taget ges ett något splittrat intryck, men med potential att bli en mer inbjudande

miljö.

I Djulöområdet finns tre gamla soptippar - Västra Djulötippen, Östra Djulötippen och

Rosenholmstippen. Markanvändningen på dessa ytor är idag fotbollsplaner, parkeringar,

parkmark och betesmark. Miljötekniska markundersökningar har utförts och finns

dokumenterade. Västra tippen ligger delvis inom planområdet. Enligt utredningen kan det

eventuellt behöva kompletteras med provtagning vid minigolfbanan.

I planområdets sydvästra del ligger ett äldre sommarstugeområde med gångstigar som leder

upp till Djulö camping.

I planområdets södra del ligger Djulösjön.

Frågor att behandla i kommande planarbete

Detaljplanens omfattning
Detaljplanen omfattar cirka 58 hektar mark och där finns bland annat badplatsen, campingen,

hembygdsmuseet, herrgården, friluftsteatern, kanotstadion med mera.

Behov av utredningar
· Naturvärdesinventering, 100 000 kr

· Kulturmiljöinventering inklusive trädgårdshistoria, 200 000 kr

· Arkeologisk utredning, 500 000 kr

· Dagvattenutredning 200 000 kr

· Översvämningskartering och åtgärdsplan (med avseende främst på Herrgården, Sjöstugan

samt ev nyexploatering) 300 000 kr

· Geoteknik inklusive skredrisk (från Djulöbadet till Gatstuberg, berör främst herrgården,

Sjöstugan samt ev nyexploatering) 300 000 kr

· Kompletterande riskbedömning/provtagning av Västra tippen 300 000 kr
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Översiktliga utredningar av risk och buller gjordes i samband med framtagandet av Översiktsplan

2030. Nuvarande och planerad verksamhet håller de avstånd som krävs enligt skriften

Vägledning farligt gods. (Länsstyrelsen Södermanlands län, 2015).

Förslag till planförfarande och tidplan

Uppdrag kvartal 4 2022

Samråd kvartal 3 2023

Granskning kvartal 2 2024

Antagande kvartal 4 2024

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm den 16 november 2022

Maela Jaanivald Erik Bjelmrot

Planarkitekt Avdelningschef
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

Sida 1 (2)

Vår beteckning
XXXXX

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

VERONICA HALÉN
Handläggare telefon

0150-57198
Handläggare e-post

veronica.halen@katrineholm.se

8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av
enbostadshus och garage på fastigheten XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage inför

tomtavstyckning.

2. Debitera en avgift på 9310 kr enligt gällande taxa.

Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ plan- och bygglagen PBL 
gällande markens lämplighet och 8 kap. 9 § PBL gällande tomtens ordnande. Bygg- och 
miljönämnden föreslås därför att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL, meddela att 
bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan förväntas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt tillhörande garage. 
Efter tomtavstyckning beräknas den nya fastigheten få en storlek om ca 1500m2.

Den föreslagna platsen ligger till viss del i skog, annan öppen mark och jordbruksmark. 
Ägaren har inte brukat jorden på den föreslagna platsen då den inte anses vara 
brukningsvärd och uppfyller inte kraven för ändamålet.

Platsen ligger i direkt anslutning till en allmän väg och infart finns.

Området omfattas inte av detaljplan eller ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inget 
plankrav ställs för nybyggnation.

Inga höga naturvärden eller kända fornlämningar finns på platsen.
Vatten och avlopp anses kunna lösas på plats.

Berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter enligt 9 kap. 25§ PBL. Yttrande har 
inkommit gällande byggnadernas placering. Sökande har besvarat yttrandet. Se bifogade 
beslutshandlingar.

Platsbesök har gjorts av handläggare.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

Sida 2 (2)

Vår beteckning
XXXXX

Ärendets handlingar
Översiktskarta;Ansökan;Yttrande från miljöavdelningen;Yttrande från sakägare XXXXX - med 
synpunkter;Bilaga Yttrande från XXXXX;Föreslagen tomtplats;Yttrande från planenheten

Upplysningar
Anmälan om enskilt avlopp ska göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen lämpligtvis i 
samband med bygglovsansökan.

Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Utformning och placering av byggnaderna ska prövas och godkännas i bygglovsprövningen. 
Byggnaderna ska, enligt 2 kap. 6 § PBL, placeras och utformas på ett lämpligt sätt med 
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska 
ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och 
som ger god helhetsverkan.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att 
beslutet om förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § PBL.

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL.

Om fornlämningsfynd påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart avbrytas och 
anmälan om fyndet ske till länsstyrelsen.

Veronica Halén
Bygglovshandläggare

Beslutet skickas till:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Akten
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Ansökan om förhandsbesked för

DEM (För hantering av GEFA1)

Pågående

01. Registrerat ärende

E-tjänst

Ärende BYGG.2022.417

Fastighet

BARKSÄTTER 1:3 40073521

FORSA KÄRRSÄTER 1

641 91 KATRINEHOLM

Sida 1 / 3BYGG.2022.417

2022-09-01



Initierare

Fakturamottagare

ROINE SEVELIN

FREJGATAN 5 B LGH 1101, 64137 KATRINEHOLM

Telefon:  0730508826

E-postadress: info@eulipco.com

Fastighetsägare

Ulf Roger André

FORSA KÄRRSÄTER 1, 641 91 KATRINEHOLM

Medsökande

Anne-Lie Gerdtman

Odins väg 9 , 64137 KATRINEHOLM

Telefon: 070-456 94 67

E-postadress: annelie@gerdman.se

Sökande

ROINE SEVELIN

FREJGATAN 5 B LGH 1101, 64137 KATRINEHOLM

Telefon:  0730508826

E-postadress: info@eulipco.com
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Vi önskar ett förhandsbesked på ett 2plans bostadshus för

permanent boende och ett garage enligt bild.

Detta inför en bygglovsansökan.

Typ av byggnad

Enbostadshus

Äganderätt

Garage

VA-installationer

Avlopp

Enskild anläggning

Ny

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Enskild anläggning

Ny
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-10-04 BYGG.2022.417

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

Vår handläggare Er beteckning

Åsa Lund

Miljöinspektör

0150-576 82

asa.lund@katrineholm.se

Yttrande på remiss gällande Ansökan om

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt

garage inom fastigheten Barksätter 1:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning miljös yttrande:
I ansökan om förhandsbesked anges att en ny enskild anläggning för avlopp ska göras.

En ansökan om installation av enskild avloppsanordning ska inkomma till förvaltningens

miljöavdelning.

Skrivet av:

Åsa lund









Tomtskiss
Vi har valt att flytta garaget från tomtens högra sida, till den vänstra. Det betyder att
garaget hamnar där det idag är bevuxet och från nuvarande skogslinje till husets högra
gavel bara är cirka 18m. Detta gör att huset skymmer utsikten minimalt och vyn mot det
öppna fältet i det närmsta lämnas intakt.

Förslaget av placering av tomt från Beckershof 2:1 är inte möjlig då det hamnar på
markägarens infiltrationsbädd och dessutom är lägsta punkten på området.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-10-14 BYGG.2022.417

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

Vår handläggare Er beteckning

Sara Eresund

Planarkitekt

0150-488109

sara.eresund@katrineholm.se

Yttrande på remiss gällande Ansökan om

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt

garage inom fastigheten BARKSÄTTER 1:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhets yttrande:

Skrivet av: Sara Eresund

Planenheten anser inte att plankravet tillkommer i detta ärende.

Förslag till avgränsning av fastigheten ligger delvis på jordbruksmark, en alternativ

placering anses möjlig och bör ses över.



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16
Vår beteckning

ATL.2022.486

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

ADNAN OSMAN
Handläggare e-post

adnan-abdi.osman@katrineholm.se

9. Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd, Superlivs i
Sörmland AB, inom fastigheten Näckrosen 17

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning från 
Superlivs i Sörmland AB med organisationsnummer 559208–0302 gällande försäljning av 
tobaksvaror på adressen Hantverkargatan 6, inom fastigheten Näckrosen 6.

Motivering
Enligt förvaltningslag (2017:900) 23§ ska en myndighet genom frågor och påpekanden verka 
för att parten förtydligar eller kompletterarar framställningen. Den 16 juni 2022 skickades en 
kompletteringsbegäran till det sökande bolaget. Bolaget har inte inkommit med svar på alla 
delar i kompletteringsbegäran. Syftet med kompletteringsbegäran var att få in uppgifter för 
att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en bedömning om bolaget och dess företrädares 
ekonomiska lämplighet. Nämnden bedömer att bolaget inte uppfyller kravet i 5 kap 7 § i Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter eftersom man inte har inkommit med de 
efterfrågade uppgifterna för handläggning av ansökan.

Det sökande bolaget har tidigare ansökt om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Den 4 
november 2020 avslog nämnden bolagets ansökan om tillstånd. I den ansökan framkom en 
privatlånegivare som finansierade verksamheten Superlivs vid uppstarten. Den privata 
lånegivaren lånade ut totalt 270 000 kronor. Utifrån skuldebrevet till den privata lånegivaren 
kan vi konstatera att det fortfarande år 2022 skulle återstå en del av skulden till långivaren, 
förutsatt att avbetalningsplanen har följts. Förutsatt att avbetalningsplanen har följts 
kommer bolaget ha en skuld på 150 000 kronor till långivaren per 31 december 2022. 
Anledningen till att skulden enligt våra beräkningar per 31 december 2022 skulle ligga på 150 
000 kronor är för att avbetalningsplanen innebar att låntagaren skulle betala 20 000 kronor 
av skulden en gång var sjätte månad med start den 25 januari 2020. Den beräknade skulden 
till långivaren var på 170 000 kronor när kompletteringsbegäran skickades ut 16 juni 2022. 
Bolaget blev ombedd att inkomma med dokument som visar huruvida avbetalningsplanen 
har följts eller inte. Inga svar har inkommit. Syftet med de efterfrågade uppgifterna gällande 
skulden var för att utreda huruvida långivaren har inflytande i verksamheten på ett sådant 
sätt att den borde bedömas som person med betydande inflytande.

Vid uppstarten hade bolaget ett avtal om köpeskilling för verksamheten på 900 000 kronor. 
En del av köpeskillingen som var på 130 000 kronor betalades direkt från företagskontot till 
den förmodade säljaren. Det är oklart hur dessa 130 000 kronor ursprungen uppstod på 
företagskontot. Vi saknar också transaktion som visar att 130 000 kronor betalades till 
säljaren. Bolaget har därför ombetts att inkomma med dokument som visar på 
transaktionen från det egna företagskontot till säljarens konto. Vidare har bolaget fått
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ATL.2022.486

möjlighet att redogöra för hur de 130 000 kronor ursprungligen uppstod på företagskontot.

Inga svar har inkommit på de begärda kompletteringarna

I kompletteringsbegäran blev bolaget ombett att inkomma med hyreskontrakt för

försäljningsstället på Hantverkaregatan 6. Hyreskontraktet har inte skickats in. Av

hyreskontraktet skulle vi till exempel kunna utläsa huruvida det finns andra utrymmen

utöver själva butikdelen där man skulle kunna ha lager med tobak. Bolaget blev också

ombett att redogöra för hur de redovisade sina kortfristiga respektive långfristiga skulder i

olika årsredovisningar. Inga svar har kommit in gällande de efterfrågade uppgifterna.

Enligt förvaltningslagen (2017:900) har en myndighet skyldighet att se till att ett ärende blir

utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Utredaren beställde kreditupplysning

både för bolaget och för den verkliga huvudmannen. Inget av det som har framkommit från

belastningsregistret eller erhållet underlag från kreditupplysningsföretaget SYNA talar emot

ett tillstånd om tobaksförsäljning för det sökande bolaget. Inget av det som har framkommit

av skatteverkets blanketter för person med betydande inflytande (PBI) och bolag talar heller

emot ett tillstånd om tobaksförsäljning för det sökande bolaget.

Den 4 juli 2022 skickades påminnelse om att inkomma med övriga delar av

kompletteringsbegäran utöver den del som sökande redan skickat in gällande skatteverkets

blanketter för PBI och bolag. Den 21 juli 2022 skickades en ny påminnelse om att inkomma

med de begärda kompletteringarna. Inga svar har inkommit på de påminnelser som har

skickats ut.

Enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter skall tillstånd endast beviljas till den

som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden

och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten

kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i Lag (2018:2088) om tobak och

liknande produkter. Sökande har fått möjlighet att visa sin personliga och ekonomiska

lämplighet. Sammantaget bedömer nämnden att det saknas tillräckligt underlag för att

undersöka den eller de personer som skulle kunna ha en betydande inflytande i

verksamheten. Nämnden bedömer i det avseendet att det är skäligt att avslå ansökan på

grund av otillräckligt underlag.

Vid två olika tillfällen har tillsynsmyndigheten fått uppgifter som gör gällande att

verksamheten Superlivs tillhandahållit tobaksvaror till konsumenter utan tillstånd. Den 9

november 2022 genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen tillsyn i butikens lokaler i

enlighet med 7 kap. 17–18 §§ lagen om tobak och liknande produkter (LTLP). I samband

med tillsynen passade tillsynsmyndigheten på att informera om de uteblivna svaren på

kompletteringsbegäran i tillståndsärendet.

Under tillsynsbesöket den 9 november 2022 påträffades en större mängd tobaksvaror i

verksamhetens kombinerade personalrum/lager som låg vägg i vägg med butikslokalerna.

Det rörde det sig om 273 cigarettpaket av bland annat märket Prince, Winston och The King

Vanilla med engelsk eller arabisk märkning. Majoriteten var cigaretter av märket Prince med

engelsk varningstext och de återfanns i en öppnad kartong ett par meter från

butikslokalerna. Cigarettpaketen uppfyllde inte kravet i 3 kap. 7 § i lagen om tobak och

liknande produkter. Utöver cigarettpaket hittades en betydande mängd löstobak (3,278 kg) i

tre stycken fruktpåsar av plast inne i samma utrymme, även dessa lättillgängliga.
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Tobaksmelass (blöttobak) med utländsk märkning (Al fakher) för vattenpipa återfanns i

butiken, den totala vikten uppgick till 20,739 kg med olika smaker/förpackningar. Om alla

produkterna innehöll tobak kan inte tillsynsmyndigheten svara på, eller om det bara var

melass i somliga. Ingen av tobaksprodukterna som påträffades uppfyllde kravet i 3 kap. 1§ i

lagen om tobak och liknande produkter.

Nämnden bedömer utifrån tillsynsbesöket att det är uppenbart att de påträffade

tobaksvarorna var ämnade för försäljning till kund i butiken, vilket också stämmer överens

med de tips som tillsynsmyndigheten har fått in. Det vill säga att personal i verksamheten

går in för att hämta tobak på lagret om det efterfrågas av kund i kassan. Ingen tobak

förvarades direkt vid kassan, men utrymmet där tobaken förvarades fanns lättillgängligt i

skåp och i kartonger i nära angränsande lagerutrymmen vilket stärker bilden av att det inte

är för privat bruk utan att den skulle finnas lättillgänglig för kund om tobak efterfrågades.

Eftersom de är två medarbetare så behöver inte kassan heller lämnas obemannad.

Tillsynsmyndigheten överlämnade ärendet till polismyndigheten efter att alla tobaksvaror

påträffades varpå kommunen inte inhämtade fler uppgifter av verksamhetsutövaren om

var tobaken inhandlats, om den är skattad/tullad etc. Polismyndigheten var själva

angelägna om att höra Kemal Mohamoud som är verklig huvudman för Superlivs i

Sörmland AB om uppgifter beträffande var tobaken hade inhandlats ifrån och om den var

skattat/tullad.

Utifrån de uppgifter som har framkommit under tillsynsbesöket bedömer nämnden att

bolaget och dess företräder inte uppfyller den personliga lämpligheten för att driva en

verksamhet med tobakstillstånd. Nämnden finner det rimligt att avslå ansökan också med

anledning av de uppgifter som har framkommit under tillsynsbesöket.

Kapitel 5 i Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter

1§ får endast den som har tillstånd bedriva detaljhandel eller partihandel med

tobaksvaror. Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller

fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills

vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett

fysiskt försäljningsställe, ska tillståndet avse det stället.

2 § Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina

personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att

utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav

som ställs upp i denna lag.

6 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöverskridande

distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och

ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.



Tjänsteskrivelse Sida 4 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16 10:48:06
Vår beteckning

ATL.2022.486

Ärendets handlingar
Ansökan;Egenkontrollprogram för

tobaksförsäljning;Finansieringsplan;Kompletteringsbegäran tobak;Påminnelse om

kompettering ATL.2022.486;Årsredovisning

Ärendebeskrivning

Den 11 maj 2022 inkom ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror. Sökande

skickade tillsammans med ansökan bland annat en finansieringsplan och i den hänvisade

företaget till årsredovisning för räkenskapsåret 2021 samt att bolaget var 3 år gammalt. På

begäran från myndigheten inkom den 22 juni 2022 skatteverkets PBI blanketter för den

verkliga huvudmannen och för företaget. Den 4 juli 2022 översände myndigheten en

påminnelse per mail där sökande ombads inkomma med de efterfrågade

kompletteringarna, men sökande har inte inkommit med några svar. Den 21 juli 2022

skickade en ny påminnelse där sökande ombads att inkomma med svar på

kompletteringsbegäran. Myndigheten saknar per den 14 november 2022 fortfarande svar

på delar av kompletteringsbegäran. Den 9 november 2022 genomförde miljöavdelningen

inspektion av verksamheten med anledningen av klagomål. I samband med inspektionen

påträffades större mängd tobaksvaror på ett kontor i butiken trots att verksamheten saknar

tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten i Linköping.

För handläggning av ärendet kommer en avgift tas ut på 7 200 kr enligt kommunens

fastställda taxa, KFS nr. 4.21. Fakturan skickas separat.

Beslutet skickas till:

Sökande
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-13 ATL.2022.486

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

Vår handläggare

Adnan Osman Superlivs I Sörmland AB

Miljöinspektör

0150-576 19 Hantverkargatan 6

adnan-abdi.osman@katrineholm.se 641 30 Katrineholm

Komplettering i ansökan om tillstånd för försäljning av

tobaksvaror enligt lagen (2018:2088) om tobak och

liknande produkter (LTLP)

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) från Superlivs i

Sörmland AB med organisationsnummer 559208–0302 inkom den 11 maj 2022 till

samhällsbyggnadsförvaltningen gällande verksamheten Superlivs.

Ansökan är ännu inte komplett. Vi vill upplysa er om att ni behöver komplettera er

ansökan med följande uppgifter och/eller handlingar. De handlingar som ni anser

omfattas av sekretess bör märkas med ”sekretess” eller liknande.

1. Skatteverkets blanketter för PBI och för sökande bolag

Inkom med blankett "begäran om uppgifter för tobakstillstånd" (PBI person) för;

· Mohamoud Kamal

Vi bedömer initialt att ovanstående person är PBI och ni behöver därför inkomma med

ifylld blankett av skatteverket för Mohamoud Kamal.

Inkom också med blankett "begäran om uppgifter för tobakstillstånd för det sökande

bolaget"

Bifogad hittar ni blankett för PBI respektive för det sökande bolaget. Notera att av

skatteverket ifylld blankett ska adresseras direkt till samhällsbyggnadsförvaltningen i

Katrineholm kommun.

I övrigt kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen begära utdrag ur belastningsregistret

och beställa en kreditupplysning hos SYNA för Mohamoud Kamal.

2. Hyreskontrakt

Inkom med hyreskontrakt för butikslokalen och andra tillhörande lokaler.

3. Redogörelse för finansiering

Vi vill understryka att en bedömning av finansiering görs i varje enskilt fall. Tid som har

gått mellan ansökningar är inte primär parameter för bedömning av en sökandes

ekonomiska lämplighet. Ni har skickat in årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 --



SKRIVELSE
2 (3)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-13 ATL.2022.486

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

2021-12-31. Vi har även tittat på de övriga årsredovisningar som företaget har upprättat.

Vi önskar få en förståelse på hur de medel som redovisas i årsredovisningarna har

finansierat verksamheten. Vi behöver få tillräckliga uppgifter om finansieringen för att

avgöra vem eller vilka som anses vara personer med betydande inflytande i

verksamheten. Vid tidigare ansökan redovisades privatlån (ICA bank, Resursbanken och

en privatlånegivare samt 130 000 kronor egna medel).

1. Räkenskapsåret 2019-06-03 -- 2019-12-31

Ni redovisar långfristiga skulderna på 1 346 897 kronor, vad är det för

skulder?

2. Räkenskapsåret 2020-01-01-- 2020-12-31

· Vem eller vilka har bolaget skulder till utöver kreditinstitut?

3. Räkenskapsåret 2021-01-01-- 2021-12-31

I årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01-- 2021-12-31

redovisas kortfristiga skulder som uppgår till 1 298 588 kronor, vad är

det för skulder?

Ni behöver inkomma med information om vem eller vilka som är

bolagets kreditgivare. Informationen ska framgå på lämpliga dokument

såsom låneavtal och banktransaktioner.

4. Privatlånegivare 270 000 kronor

Ni redovisade vid tidigare ansökan privatlånegivare som lånade ut 270

000 kronor. Enligt enkelt skuldebrev som ni inkom med framgick det

att ni skulle amortera med 20 000 kronor varje halvår med start från

2020-01-25. Om ni har följt amorteringsplanen så har ni kvar en skuld

på 170 000 kronor till denna privatlångivaren. Stämmer det? Ni

behöver inkomma med lämpligt dokument där ni redovisar huruvida ni

har följt amorteringsplanen eller inte. Vi vill veta detta för att kunna

bedöma huruvida privatlånegivare Ammar Fathallah som framgick i

tidigare ansökan fortfarande anses vara PBI i bolaget.

5. En del av köpeskillingen som är på 130 000 kronor betalades direkt

från företagskonto

Vi önskar få se lämpliga dokument som visar på transaktionen från

företagskontot till säljaren. Vi önskar också att ni inkommer med

information om hur dessa 130 000 kronor uppstod på företagskontot

från början.
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4. Egenkontrollprogrammet

Ni skriver att egenkontrollprogrammet kommer uppdateras 1 gång om året.

Dokumenteras det huruvida uppdatering har gjorts t.ex. med datum? Vi ser också att ni

ska ha månadsmöten, kommer dessa möten dokumenteras? Ni skriver att kommersiella

meddelanden ställs inne på försäljningsstället, vad är det för kommersiella meddelanden

som kommer ställas ut enligt ert egenkontrollprogram?

Adnan Osman

Miljöinspektör

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.



Hej!

Vi vill bekräfta att blanketterna gällande skatten för firmatecknare och till aktiebolaget har kommit in. Vi
inväntar komplettering på de övriga punkterna i kompletteringsbegäran. Inkom med komplettering så snart
som möjligt. Har ni frågor och funderingar hör av er till oss.

Ärendenummer: ATL.2022.486

Vänliga hälsningar
 

Adnan Osman
Katrineholms kommun
______________________________________________

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö
641 80 Katrineholm
 
Växel: 0150-57000

Kommunicera med oss via:
www.katrineholm.se, facebook, twitter

Katrineholm - Läge för liv & lust

Ärende hos kommunen: ATL.2022.486
Mottagare: Superlivs i Sörmland AB[kemho22@gmail.com]

http://www.katrineholm.se/
http://www.facebook.com/katrineholm.se
http://twitter.com/#/katrineholm_se


Hej!

Vi vill meddela att vi saknar kompletteringar från er i ansökan. Se den bifogade kompletteringsbegäran.
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Vår handläggare

Adnan Osman Superlivs i Sörmland AB

Miljöinspektör

0150- 576 19 Hantverkaregatan 6

adnan-abdi.osman@katrineholm.se 641 30 Katrineholm

Förslag till beslut gällande ansökan om

tobaksförsäljningstillstånd, Superlivs, inom fastigheten

NÄCKROSEN 17

Detta är ett förslag till beslut om att avslå ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning från

Superlivs i Sörmland AB gällande försäljningsstället Superlivs på adressen

Hantverkargatan 6, inom fastigheten Näckrosen 6. Innan Bygg- och miljönämnden fattar

beslut har ni rätt att lämna synpunkter på förslaget.

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligt till Bygg- och miljönämnden senast den 24

november 2022. Inkommer inga synpunkter från er så kommer nämnden utgå från detta

förslag och ändå fatta ett beslut i ärendet.

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

från Superlivs i Sörmland AB med organisationsnummer 559208–0302 gällande

försäljning av tobaksvaror på adressen Hantverkargatan 6, inom fastigheten Näckrosen 6.

Motivering
Enligt förvaltningslag (2017:900) 23§ ska en myndighet genom frågor och påpekanden

verka för att parten förtydligar eller kompletterarar framställningen. Den 16 juni 2022

skickades en kompletteringsbegäran till det sökande bolaget. Bolaget har inte inkommit

med svar på alla delar i kompletteringsbegäran. Syftet med kompletteringsbegäran var

att få in uppgifter för att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en bedömning om bolaget

och dess företrädares ekonomiska lämplighet. Nämnden bedömer att bolaget inte

uppfyller kravet i 5 kap 7 § i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter eftersom

man inte har inkommit med de efterfrågade uppgifterna för handläggning av ansökan.

Det sökande bolaget har tidigare ansökt om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Den 4

november 2020 avslog nämnden bolagets ansökan om tillstånd. I den ansökan framkom

en privatlånegivare som finansierade verksamheten Superlivs vid uppstarten. Den privata

lånegivaren lånade ut totalt 270 000 kronor. Utifrån skuldebrevet till den privata

lånegivaren kan vi konstatera att det fortfarande år 2022 skulle återstå en del av skulden

till långivaren, förutsatt att avbetalningsplanen har följts. Förutsatt att
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avbetalningsplanen har följts kommer bolaget ha en skuld på 150 000 kronor till

långivaren per 31 december 2022. Anledningen till att skulden enligt våra beräkningar

per 31 december 2022 skulle ligga på 150 000 kronor är för att avbetalningsplanen

innebar att låntagaren skulle betala 20 000 kronor av skulden en gång var sjätte månad

med start den 25 januari 2020. Den beräknade skulden till långivaren var på 170 000

kronor när kompletteringsbegäran skickades ut 16 juni 2022. Bolaget blev ombedd att

inkomma med dokument som visar huruvida avbetalningsplanen har följts eller inte. Inga

svar har inkommit. Syftet med de efterfrågade uppgifterna gällande skulden var för att

utreda huruvida långivaren har inflytande i verksamheten på ett sådant sätt att den

borde bedömas som person med betydande inflytande.

Vid uppstarten hade bolaget ett avtal om köpeskilling för verksamheten på 900 000

kronor. En del av köpeskillingen som var på 130 000 kronor betalades direkt från

företagskontot till den förmodade säljaren. Det är oklart hur dessa 130 000 kronor

ursprungen uppstod på företagskontot. Vi saknar också transaktion som visar att 130 000

kronor betalades till säljaren. Bolaget har därför ombetts att inkomma med dokument

som visar på transaktionen från det egna företagskontot till säljarens konto. Vidare har

bolaget fått möjlighet att redogöra för hur de 130 000 kronor ursprungligen uppstod på

företagskontot. Inga svar har inkommit på de begärda kompletteringarna

I kompletteringsbegäran blev bolaget ombett att inkomma med hyreskontrakt för

försäljningsstället på Hantverkaregatan 6. Hyreskontraktet har inte skickats in. Av

hyreskontraktet skulle vi till exempel kunna utläsa huruvida det finns andra utrymmen

utöver själva butikdelen där man skulle kunna ha lager med tobak. Bolaget blev också

ombett att redogöra för hur de redovisade sina kortfristiga respektive långfristiga skulder

i olika årsredovisningar. Inga svar har kommit in gällande de efterfrågade uppgifterna. Av

kompletteringsbegäran framgick också att tillsynsmyndigheten önskade bland annat

förtydligande av egenkontrollprogrammet avseende kommersiella meddelanden som

skulle ställas inne i försäljningsstället. Inga svar har inkommit gällande

egenkontrollprogrammet.

Enligt förvaltningslagen (2017:900) har en myndighet skyldighet att se till att ett ärende

blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Utredaren beställde

kreditupplysning både för bolaget och för den verkliga huvudmannen. Inget av det som

har framkommit från belastningsregistret eller erhållet underlag från

kreditupplysningsföretaget SYNA talar emot ett tillstånd om tobaksförsäljning för det

sökande bolaget. Inget av det som har framkommit av skatteverkets blanketter för

person med betydande inflytande (PBI) och bolag talar heller emot ett tillstånd om

tobaksförsäljning för det sökande bolaget.

Den 4 juli 2022 skickades påminnelse om att inkomma med övriga delar av

kompletteringsbegäran utöver den del som sökande redan skickat in gällande

skatteverkets blanketter för PBI och bolag. Den 21 juli 2022 skickades en ny påminnelse

om att inkomma med de begärda kompletteringarna. Inga svar har inkommit på de

påminnelser som har skickats ut.
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Enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter skall tillstånd endast beviljas till

den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska

förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i Lag (2018:2088)

om tobak och liknande produkter. Sökande har fått möjlighet att visa sin personliga och

ekonomiska lämplighet. Sammantaget bedömer nämnden att det saknas tillräckligt

underlag för att undersöka den eller de personer som skulle kunna ha en betydande

inflytande i verksamheten. Nämnden bedömer i det avseendet att det är skäligt att avslå

ansökan på grund av otillräckligt underlag.

Vid två olika tillfällen har tillsynsmyndigheten fått uppgifter som gör gällande att

verksamheten Superlivs tillhandahållit tobaksvaror till konsumenter utan tillstånd. Den 9

november 2022 genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen tillsyn i butikens lokaler i

enlighet med 7 kap. 17–18 §§ lagen om tobak och liknande produkter (LTLP). I samband

med tillsynen passade tillsynsmyndigheten på att informera om de uteblivna svaren på

kompletteringsbegäran i tillståndsärendet.

Under tillsynsbesöket den 9 november 2022 påträffades en större mängd tobaksvaror i

verksamhetens kombinerade personalrum/lager som låg vägg i vägg med

butikslokalerna. Det rörde det sig om 273 cigarettpaket av bland annat märket Prince,

Winston och The King Vanilla med engelsk eller arabisk märkning. Majoriteten var

cigaretter av märket Prince med engelsk varningstext och de återfanns i en öppnad

kartong ett par meter från butikslokalerna. Cigarettpaketen uppfyllde inte kravet i 3 kap.

7 § i lagen om tobak och liknande produkter. Utöver cigarettpaket hittades en betydande

mängd löstobak (3,278 kg) i tre stycken fruktpåsar av plast inne i samma utrymme, även

dessa lättillgängliga. Tobaksmelass (blöttobak) med utländsk märkning (Al fakher) för

vattenpipa återfanns i butiken, den totala vikten uppgick till 20,739 kg med olika

smaker/förpackningar. Om alla produkterna innehöll tobak kan inte tillsynsmyndigheten

svara på, eller om det bara var melass i somliga. Ingen av tobaksprodukterna som

påträffades uppfyllde kravet i 3 kap. 1§ i lagen om tobak och liknande produkter.

Nämnden bedömer utifrån tillsynsbesöket att det är uppenbart att de påträffade

tobaksvarorna var ämnade för försäljning till kund i butiken, vilket också stämmer

överens med de tips som tillsynsmyndigheten har fått in. Det vill säga att personal i

verksamheten går in för att hämta tobak på lagret om det efterfrågas av kund i kassan.

Ingen tobak förvarades direkt vid kassan, men utrymmet där tobaken förvarades fanns

lättillgängligt i skåp och i kartonger i nära angränsande lagerutrymmen vilket stärker

bilden av att det inte är för privat bruk utan att den skulle finnas lättillgänglig för kund om

tobak efterfrågades. Eftersom de är två medarbetare så behöver inte kassan heller

lämnas obemannad. Tillsynsmyndigheten överlämnade ärendet till polismyndigheten

efter att alla tobaksvaror påträffades varpå kommunen inte inhämtade fler uppgifter av

verksamhetsutövaren om var tobaken inhandlats, om den är skattad/tullad etc.

Polismyndigheten var själva angelägna om att höra Kemal Mohamoud som är verklig
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huvudman för Superlivs i Sörmland AB om uppgifter beträffande var tobaken hade

inhandlats ifrån och om den var skattat/tullad.

Utifrån de uppgifter som har framkommit under tillsynsbesöket bedömer nämnden att

bolaget och dess företräder inte uppfyller den personliga lämpligheten för att driva en

verksamhet med tobakstillstånd. Nämnden finner det rimligt att avslå ansökan också

med anledning av de uppgifter som har framkommit under tillsynsbesöket.

Lagstöd
Kapitel 5 i Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter

1§ får endast den som har tillstånd bedriva detaljhandel eller partihandel med

tobaksvaror. Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller

fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills

vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett

fysiskt försäljningsställe, ska tillståndet avse det stället.

2 § Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina

personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att

utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav

som ställs upp i denna lag.

6 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöverskridande

distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och

ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Bakgrund
Den 11 maj 2022 inkom ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror. Sökande

skickade tillsammans med ansökan bland annat en finansieringsplan och i den hänvisade

företaget till årsredovisning för räkenskapsåret 2021 samt att bolaget var 3 år gammalt.

På begäran från myndigheten inkom den 22 juni 2022 skatteverkets PBI blanketter för

den verkliga huvudmannen och för företaget. Den 4 juli 2022 översände myndigheten en

påminnelse per mail där sökande ombads inkomma med de efterfrågade

kompletteringarna, men sökande har inte inkommit med några svar. Den 21 juli 2022

skickade en ny påminnelse där sökande ombads att inkomma med svar på

kompletteringsbegäran. Myndigheten saknar per den 14 november 2022 fortfarande svar

på delar av kompletteringsbegäran. Den 9 november 2022 genomförde miljöavdelningen

inspektion av verksamheten med anledningen av klagomål. I samband med inspektionen

påträffades större mängd tobaksvaror på ett kontor i butiken trots att verksamheten

saknar tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Upplysning
Observera att detta endast är ett förslag till beslut. Eventuellt beslut i ärendet kommer ni

kunna överklaga och besvärshänvisning kommer då vara bifogad.
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Adnan Osman

Miljöinspektör

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.



Ej stöd för fil: 9.9 Inspektion 2022-11-09
Ta bort beslutsunderlaget från protokollet. Alt gör om filen till pdf och lägg till den på 
nytt i protokollet

























Årsredovisning för

Superlivs i Sörmland AB
559208-0302

Räkenskapsåret

2019-06-03 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-07-15. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att 
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Kamal Mahmoud
Styrelseledamot

2020-07-15
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Superlivs i Sörmland AB, 559208-0302, avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019-06-03 - 2019-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Katrineholm registrerades år 2019-06-03 och bedriver sedan dess  försäljning av 
livsmedel med brett sortiment i butik, och även egen import av varor såsom livsmedel för egen 
försäljning samt grossisthandel såsom livsmedel och därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr
 2019
Nettoomsättning 1 111 768
Resultat efter finansiella poster 108 679
Soliditet % 9

 

Förändringar i eget kapital

 Aktiekapital
Ej registrerat

aktiekapital
Uppskrivnings-

fond Reservfond
Insatt kapital vid bolagets start 50 000    
Belopp vid årets utgång 50 000 0 0 0

 

 Överkursfond
Balanserat

resultat Årets resultat
Årets resultat   82 865
Belopp vid årets utgång 0 0 82 865

 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

 
2019-06-03 -

2019-12-31
Årets resultat 82 865
Summa 82 865

 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

 
2019-06-03 -

2019-12-31
Balanseras i ny räkning 82 865
Summa 82 865

 

Highlight

Highlight

Highlight
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Resultaträkning

Belopp i kr Not
2019-06-03 -

2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   
Nettoomsättning  1 111 768
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbeten för annans räkning

 554 812

Övriga rörelseintäkter  1 530
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  1 668 110
Rörelsekostnader   
Råvaror och förnödenheter  -1 254 055
Övriga externa kostnader  -196 841
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 -108 264

Summa rörelsekostnader  -1 559 160
Rörelseresultat  108 950
Finansiella poster   
Räntekostnader och liknande resultatposter  -271
Summa finansiella poster  -271
Resultat efter finansiella poster  108 679
Resultat före skatt  108 679
Skatter   
Skatt på årets resultat  -25 814
Årets resultat  82 865
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2019-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 3 823 736
Summa materiella anläggningstillgångar  823 736
Summa anläggningstillgångar  823 736
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Färdiga varor och handelsvaror  554 812
Summa varulager m.m.  554 812
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  17 639
Övriga fordringar  1 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  20 564
Summa kortfristiga fordringar  39 602
Kassa och bank   
Kassa och bank  87 426
Summa kassa och bank  87 426
Summa omsättningstillgångar  681 840
SUMMA TILLGÅNGAR  1 505 576
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  50 000
Summa bundet eget kapital  50 000
Fritt eget kapital   
Årets resultat  82 865
Summa fritt eget kapital  82 865
Summa eget kapital  132 865
Långfristiga skulder   
Övriga skulder  1 346 897
Summa långfristiga skulder  1 346 897
Kortfristiga skulder   
Skatteskulder  25 814
Summa kortfristiga skulder  25 814
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 505 576
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Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas: År
Inventarier, verktyg och installationer 5

 

Not 2 Medelantalet anställda

 
2019-06-03 -

2019-12-31
Medelantalet anställda 1

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 
2019-06-03 -

2019-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden  
Inköp 932 000
Utgående anskaffningsvärden 932 000
Förändringar av avskrivningar  
Årets avskrivningar -108 264
Utgående avskrivningar -108 264
Redovisat värde 823 736
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Underskrifter

Eskilstuna 2020-07-15

Kamal Mahmoud 
Kamal Mahmoud
Styrelseledamot

 
 



Årsredovisning för

Superlivs i Sörmland AB
559208-0302

Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Förvaltningsberättelse 1
Resultaträkning 3
Balansräkning 4
Noter 6
Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-17. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att 
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Kamal Mahmoud
Styrelseledamot

2021-06-17
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Superlivs i Sörmland AB, 559208-0302, avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Eskisltuna registrerades år 2019-06-03 och bedriver sedan dess  försäljning av 
livsmedel med brett sortiment i butik, och även egen import av varor såsom livsmedel för egen 
försäljning samt grossisthandel såsom livsmedel och därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr
 2020 2019
Nettoomsättning 3 690 722 1 111 768
Resultat efter finansiella poster 197 866 108 679
Soliditet % 18 9

Förändringar i eget kapital

 Aktiekapital
Ej registrerat

aktiekapital
Uppskrivnings-

fond Reservfond
Belopp vid årets ingång 50 000 0 0 0
Belopp vid årets utgång 50 000 0 0 0

 Överkursfond
Balanserat

resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 0 0 82 865
Balanseras i ny räkning  82 865 -82 865
Årets resultat   153 875
Belopp vid årets utgång 0 82 865 153 875

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

 
2020-01-01 -

2020-12-31
Balanserat resultat 82 865
Årets resultat 153 875
Summa 236 740

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight



 

Superlivs i Sörmland AB 2/7
559208-0302

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

 
2020-01-01 -

2020-12-31
Balanseras i ny räkning 286 740
Summa 286 740
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Resultaträkning

Belopp i kr Not
2020-01-01 -

2020-12-31
2019-06-03 -

2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.    
Nettoomsättning  3 690 722 1 111 768
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbeten för annans räkning

 250 960 554 812

Övriga rörelseintäkter  1 479 1 530
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  3 943 161 1 668 110

Rörelsekostnader    
Råvaror och förnödenheter  -2 986 973 -1 254 055
Övriga externa kostnader  -487 291 -196 841
Personalkostnader 2 -71 321 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 -191 400 -108 264

Övriga rörelsekostnader  -8 283 0
Summa rörelsekostnader  -3 745 268 -1 559 160

Rörelseresultat  197 893 108 950

Finansiella poster    
Räntekostnader och liknande resultatposter  -27 -271
Summa finansiella poster  -27 -271

Resultat efter finansiella poster  197 866 108 679

Resultat före skatt  197 866 108 679

Skatter    
Skatt på årets resultat  -43 991 -25 814
Årets resultat  153 875 82 865
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 3 661 053 823 736
Summa materiella anläggningstillgångar  661 053 823 736

Summa anläggningstillgångar  661 053 823 736

Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Färdiga varor och handelsvaror  805 772 554 812
Summa varulager m.m.  805 772 554 812

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  25 999 17 639
Övriga fordringar  5 769 1 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  19 775 20 564
Summa kortfristiga fordringar  51 543 39 602

Kassa och bank    
Kassa och bank  92 438 87 426
Summa kassa och bank  92 438 87 426

Summa omsättningstillgångar  949 753 681 840

SUMMA TILLGÅNGAR  1 610 806 1 505 576
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  50 000 50 000
Summa bundet eget kapital  50 000 50 000

Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  82 865 0
Årets resultat  153 875 82 865
Summa fritt eget kapital  236 740 82 865

Summa eget kapital  286 740 132 865

Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut  60 375 0
Övriga skulder  1 178 385 1 346 897
Summa långfristiga skulder  1 238 760 1 346 897

Kortfristiga skulder    
Skatteskulder  69 805 25 814
Övriga skulder  15 501 0
Summa kortfristiga skulder  85 306 25 814

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 610 806 1 505 576
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas: År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Not 2 Medelantalet anställda

 
2020-01-01 -

2020-12-31
2019-06-03 -

2019-12-31
Medelantalet anställda 1  

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 
2020-01-01 -

2020-12-31
2019-06-03 -

2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 932 000  
Förändringar av anskaffningsvärden   
Inköp 57 000 932 000
Försäljningar/utrangeringar -32 000  
Utgående anskaffningsvärden 957 000 932 000

Ingående avskrivningar -108 264  
Förändringar av avskrivningar   
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 3 717  
Årets avskrivningar -191 400 -108 264
Utgående avskrivningar -295 947 -108 264

Redovisat värde 661 053 823 736
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Underskrifter

Eskilstuna 2021-06-17

Kamal Mahmoud
Kamal Mahmoud
Styrelseledamot

 
 



UTREDNING
1 (4)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-10-02 ATL.2019.1504

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

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

Vår handläggare

Adam Johansson Kamal Mahmoud

Miljöinspektör

0150-57613 Hantverkaregatan 6

adam.johansson@katrineholm.se 641 30 Katrineholm

Utredning - Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd på

Superlivs i Sörmland AB på fastigheten Näckrosen 17

Miljöinspektörens bedömning och förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit ställning till inkomna remisser samt

lämplighetsprövning samt omständigheter i övrigt och gör bedömningen att bolaget

Superlivs i Sörmland AB med organisationsnummer 559208-0302 inte är lämpligt att sälja

tobak och därmed inte bör beviljas tobakstillstånd.

Av proposition 2017/18:156 framgår det att i ansökningsärenden som rör nya företag ska

sökande visa på finansiering och var kapitalet kommer ifrån. I den aktuella ansökan har

man uppgett att likvida medel i bolaget använts för att finansiera köpet om

niohundratusen kronor. Fyrahundratusen kronor av hela summan är från privat lån på

tvåhundrasjuttio kronor samt eget kapital på etthundratrettio kronor. Resterande fem

hundratusen kronor är lånat från två banker uppdelat på vardera tvåhundrafemtiotusen

kronor. Nämnden kan inte utifrån senaste kreditupplysning på ansedda PBI, lånegivare

och sökande, se att det finnas tillräckligt med likvida medel som styrker finansiering av

köpet. Nämnden kan inte heller utifrån ansökan se hur den sökande och lånegivaren har

erhållit pengarna enligt finansieringsplanen. Nämnden har därför upprepade gånger

uppmanat företrädare för bolaget, Kamal Mahmoud, att inkomma med aktuellt underlag

som styrker att likvida medel använts.

Nämnden bedömer sammantaget att bolaget och dess företrädare inte uppfyller kravet

om ekonomisk lämplighet enligt 5 kap 2§ i Lag (2018:2088) om tobak och liknande

produkter eftersom man inte styrkt hur verksamheten finansierats. Nämnden bedömer

också att man inte uppfyller kravet i 5 kap 7§ samma lag då man inte inkommit med

uppgifter som nämnden efterfrågat för kommunens prövning av tillståndet.

Bedömningsgrunder för vårt beslut
Kapitel 5 i Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter

1§ får endast den som har tillstånd bedriva detaljhandel eller partihandel med

tobaksvaror. Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller

fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills

vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett

försäljningsställe, ska tillståndet avse försäljningsstället.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-10-02 ATL.2019.1504

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

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

2 § Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina

personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att

utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav

som ställs upp i denna lag.

3 § En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget.

Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill

bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den

kommun där företaget har ett fast driftställe.

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva

sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun

där företaget har ett fast driftställe.

4 § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta

ett yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte

bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden har inhämtats.

Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och

ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras

bedömning i det enskilda fallet.

6 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöverskridande

distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och

ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

7 § Till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § ska

egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens prövning

och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas.

Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive

Folkhälsomyndigheten.

Sammanfattning av ärendet
Superlivs i Sörmland AB med organisationsnummer 559208-0302 har 2019-08-15 ansökt

om tillstånd för att sälja tobak enligt 5 kap. 3§ lag (2018:2088) om tobak och liknande

produkter i verksamheten Närmare livs, Hantverkaregatan 6, 641 30 Katrineholm.

Ansökan bedöms inte vara komplett. Begäran om komplettering har skickats skriftligt till

verksamheten; 2019-10-16, 2020-07-10 och muntligen på plats; 2019-11-25 och 2020-02-

03. Eftersom inkomna handlingar inte stämt med vad som efterfrågats har nämnden

skickat ytterligare förtydliganden; 2020-08-21 till verksamheten. Sista dag för

komplettering var 2020-09-08. Efter sista dag för komplettering har inga fler handlingar

inkommit. Utredning har skett på de uppgifter som inkommit.
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Utredning

Butik samt egenkontrollprogram.
Försäljning sker endast i lokalen på adress Hantverkareagtan 6 i Katrineholm.

Bolaget har bedrivit detaljhandel i den aktuella lokalen sedan 2019-06-03. I lokalen sker

försäljning av främst livsmedel.

Fastigheten ägs av Katrinehem AB. Hyreskontraktet gäller till och med 2021-09-30,

överlåtelse av hyreskontraktet skrev över till nuvarande hyresgäst den 2019-06-19.

Butiken har sen tidigare ingen anmäld försäljning av tobak.

Egenkontroll från verksamheten har bifogats och bedöms tidigare som tillräckliga, men i

vidare bedömning av egenkontrollplan under svarstid för kompletteringsbegäran finns

det felaktiva uppgifter som var giltiga för den föregående tobakslagen (1993:581) men

inte för den aktuella tobakslagen (2018:2088). Egenkontrollprogram bedöms som ej

lämplig.

Ekonomi
Årsbokslut för innevarande räkenskapsåret (2019-06-03 - 2019-12-31) har granskats.

Resultat efter finansnetto redovisades till 82 865 kr för perioden.

Finansiering
Enligt inkommen ansökan är köpet på niohundratusen kronor av verksamheten

finansierat med likvida medel. Köpeskillingen för rörelsen erläggs enligt följande i

köpekontrakt:

· 2019-06-10 400 tkr

· 2019-10-01 300 tkr

· 2020-02-01 200 tkr

Bolaget har redovisat transaktioner genomförda 2019-06-02, 2019-06-25, 2020-01-13,

2020-01-14 med olika summor per tillfälle till säljaren. Det finns ett undertecknad

skuldbrev på privatlånet.

Bolaget har inte styrkt att likvida medel används.

Sökandens personliga och ekonomiska lämplighet
I lämplighetsprövningen ingick 2 personer med betydande inflytande. PBI i företaget är:

· Kamal Mahmoud, 760830-8610, ledamot, firmatecknare, aktieinnehav 100%

· Fathallah Ammar, 770507-1434, lånegivare privat.
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Inhämtade uppgifter

Skatteverket: Godkänd för F-skatt, registrerad för moms och som arbetsgivare. Moms

redovisas kvartalsvis.

Betalningskrav finns på bolaget 2020 03, 3 912 kr. Inget övrigt att erinra

Det redovisas 0 kr i lön i SKD perioder 2019-09 - 2020-01, 2020 06.

Kreditupplysningsföretaget SYNA: Inget skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten (2020-

07-17). Inga betalningsanmärkningar av vikt finns noterade för de tre senaste åren (2020-

07-17). Inga andra anmärkningar vid aktuell tidpunkt för prövning på bolaget.

Polismyndigheten: Inga uppgifter att redovisa.

Information till sökande
Sökande har tagit del av utredningen i enlighet med reglerna i 25 § förvaltningslagen

(2017:900).

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.

Adam Johansson

Miljöinspektör

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-21

Sida 1 (3)

Vår beteckning
XXXXX

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

HAMPUS HAGLUND
Handläggare telefon

0150-571 84
Handläggare e-post

hampus.haglund@katrineholm.se

10. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX,
XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare XXXXX och XXXXX, att efter den 2023-
11-30 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med

besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX

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

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel

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

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består enligt fastighetsägarnas 
inlämnade uppgifter av en tvåkammarbrunn om 2 m3 utan efterföljande rening. 
Avloppsanordningen belastas av både bad-, disk- och tvättvatten samt spillvatten från WC.

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

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite 
känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen ligger ca 250 meter från närmsta 
ytvatten.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på miljöskydd 
enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar 
för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-21 11:09:40

Sida 2 (3)

Vår beteckning
XXXXX

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

avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter

för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

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

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

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

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

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

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

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

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

rening.

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

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

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

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

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

förelägganden eller förbud förenas med vite.

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

till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av

egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen vid fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag

ställs på rening av hushållsspillvatten. I samband med kommuniceringsskrivelse har

fastighetsägarna givits möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har dock

inkommit i ärendet.

Ärendebeskrivning

Av skrivelse daterad 2021-03-25 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av gällande.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-21 11:09:40
Vår beteckning

MEA.2022.1528

Besök på plats gjordes den 2021-06-15 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad 
2021-06-21. I inspektionsrapporten framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen inte hittat 
något tillstånd till någon avloppsanordning i arkivet, och att man på plats inte hittade någon 
avloppsanordning. Fastighetsägarna ombads att fylla i en enkät och redovisa hur en 
eventuell avloppsanordning är utformad. Därefter kommer ett nytt tillsynsbesök 
genomföras om behov finns. Enkäten skulle vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda 
2021-07-19.

Den 2021-09-07 skickas en påminnelse om att inkomma med enkäten till fastighetsägarna. 
Enkäten inkommer sedan den 2021-09-15.

Enligt enkätsvar är det en permanentbostad med ansluten vattentoalett samt bad-, disk-
och tvättvatten som leds till en avloppsanordning utan efterföljande rening.

Den 2021-09-21 skickas en ny inspektionsrapport där framgår att 
samhällsbyggnadsförvaltningen inte hittat något tillstånd till någon avloppsanordning i 
arkivet. Utöver det beskrivs de brister som kan identifieras utifrån inskickad enkät:

Avloppsanordningen på rubricerad fastighet består enligt enkät av en tvåkammarbrunn på 2 m3. 
Efterföljande rening saknas. Enligt uppgifter från fastighetsägare leds både bad, disk och 
tvättvatten (BDT-avlopp) och WC-avlopp till tvåkammarbrunnen.

Utsläpp av avloppsvattnet sker till dike.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2022-03-21 lämna in 
en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är 
åtgärdade.

Innan ändring av anordning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas in 
till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

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

Hampus Haglund
Miljöinspektör

Beslutet skickas till:
XXXXX
XXXXX
Lantmäteriet



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15
Vår beteckning

MEA.2022.1529

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

HAMPUS HAGLUND
Handläggare telefon

0150-571 84
Handläggare e-post

hampus.haglund@katrineholm.se

11. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, Nordankärr
1:11, Strängstorp Björkhaga

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare Staten, Trafikverket, att efter den 2025-04-01 släppa ut

spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress

Strängstorp Björkhaga belägen på fastigheten Nordankärr 1:11

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten

Nordankärr 1:11.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel.

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

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

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar

utföras.

Avloppsanordningen vid Strängstorp Björkhaga, Nordankärr 1:11 (fastigheten) består enligt

inspektionsrapport av en slamavskiljare, en mindre brunn samt två luftningsrör.

Slamavskiljaren saknar t-rör, och ytterligare en stuga tycks vara påkopplad till den mindre

brunnen. Utformningen av eventuell infiltration är oklar.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening

av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av

näringsämnen i någon större grad.

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

för belastning av fosfor. Avloppsanordningen ligger ca 90 meter från blåmarkerat dike, som

efter ca 800 meter mynnar i sjön Övre Malmen. Vattnet tar sig sedan till Mellan-Malmen och

slutligen till Nedre Malmen och Lerboån-Värnaån, som enligt Vatteninformationssystem

Sverige har måttlig ekologisk status med avseende på näringsämnen, och enskilda avlopp

bedöms ha en betydande påverkan.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15 11:55:20
Vår beteckning

MEA.2022.1529

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på

miljöskydd/hög skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens

allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms

normal skyddsnivå råda.

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

avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter

för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

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

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

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

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

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

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

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

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

rening.

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

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

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

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

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

förelägganden eller förbud förenas med vite.

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

till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av

egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening

av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av

näringsämnen i någon större grad. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att inkomma

med synpunkter på förslaget i samband med kommuniceringen. Den 2022-11-10 inkom

följande synpunkter:



Tjänsteskrivelse Sida 3 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15 11:55:20
Vår beteckning

MEA.2022.1529

"Nordankärr 1:11 ligger i direkt anslutning till väg 56. Trafikverket har med anledning av

ombyggnation av väg 56 löst in den aktuella fastigheten. Idag nyttjas inte byggnaderna,

men avsikten är att Trafikverkets entreprenörer ska använda dem och fastigheten som

platskontor under byggtiden. När vägbyggnationen på sträckan Katrineholm - Bie är

färdigställd kommer byggnaderna att rivas liksom tillhörande avloppsanläggning. Med

anledning av ovanstående begär Trafikverket dispens för att använda befintliga byggnader

med tillhörande avloppsanordning fram till och med kvartal 1 år 2025. Därefter kommer

byggnader och avloppsanläggning att rivas."

Bygg- och miljönämnden bedömer att det är inte är rimligt att anordna en ny

avloppsanordning på fastigheten för denna relativt korta period. Bygg- och miljönämnden

flyttar därför fram datumet för när förbudet träder i kraft till efter det att kvartal 1 år 2025

löpt ut. Nytt datum för förbudets ikraftträdande sätts till 2025-04-01.

Ärendebeskrivning

Av skrivelse daterad mars 2021 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av gällande lagstiftning.

Besök på plats gjordes den 2021-05-18 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad

2021-06-03. I inspektionsrapporten framgår att Trafikverket är ägare till fastigheten, samt

att Inget tillstånd till avloppsanordningen har hittats i samhällsbyggnadsförvaltningens

arkiv. På plats noteras en slamavskiljare utan t-rör, en mindre brunn samt två luftningsrör.

Efterföljande rening noteras ej. I inspektionsrapporten står följande notering:

· I nära anslutning till slamavskiljaren finns en mindre brunn. Det syns ett konstant flöde

in till brunnen trots att huset ser tomt ut. Det syns ett inlopp från den lilla stugan precis

intill, ett inlopp från slamavskiljaren och ett utlopp. Vattennivån i brunnen var ganska

hög vid utloppet. Precis intill brunnen finns två luftningsrör med lock.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2021-12-03 lämna in 
en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är 
åtgärdade.

Innan ändring av anordning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas in 
till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar

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

Hampus Haglund
Miljöinspektör



Tjänsteskrivelse Sida 4 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15 11:55:20
Vår beteckning

MEA.2022.1529

Beslutet skickas till:

Staten Trafikverket

Akten

Lantmäteriet



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-14

Sida 1 (4)

Vår beteckning
XXXXX

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

HAMPUS HAGLUND
Handläggare telefon

0150-571 84
Handläggare e-post

hampus.haglund@katrineholm.se

12. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX,
XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2023-11-30 släppa ut spillvatten från
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på
fastigheten XXXXX

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

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

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består enligt inspektionsrapport 
daterad 2021-12-21 av en slamavskiljare med efterföljande infiltration. 
Avloppsanordningen belastas av två hushåll.

Vid tillsyn noteras att det finns fyra utloppsledningar ur fördelningsbrunnen, men det är 
oklart hur många som belastas och om belastningen är jämnt fördelad. Även ett 
luftningsrör noteras med torrt material i botten.

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

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området känsligt 
för belastning av fosfor. Fastigheten är placerad på en större udde, med Norrviken till norr 
och Herrgårdsviken söderut. Från fastigheten till sjön Valdemaren är det ca 150 meter åt 
norr och 220 meter åt syd. Även västerut efter ca 700 meter påträffas Valdemaren. Enligt 
Vatteninformationssystem Sverige har Valdemaren måttlig ekologisk status med avseende 
på näringsämnen, och enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-14 13:02:48
Vår beteckning

MEA.2022.1682

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på fosfor enligt

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

hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

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

avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter

för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

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

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

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

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

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

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

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

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

rening.

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

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

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

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

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

förelägganden eller förbud förenas med vite.

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

till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av

egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd och når inte upp till de krav som idag

ställs på rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring

av näringsämnen i någon större grad. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att

inkomma med synpunkter i samband med kommuniceringen. Inga synpunkter har

inkommit i ärendet.



Tjänsteskrivelse Sida 3 (3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-14 13:02:48
Vår beteckning

MEA.2022.1682

Ärendebeskrivning

Av skrivelse daterad 2021-03-24 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 
planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att 
avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av gällande lagstiftning (miljöbalken och 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17).

Den 2021-04-30 ringer fastighetsägaren in och meddelar att det finns en trekammarbrunn 
och en infiltrationsbädd, och att det är två hushåll påkopplade. Fastighetsägaren har inget 
tillstånd, men gissningsvis är avloppsanordningen inrättad någon gång på 1990-talet. 
Tillsynsbesöket avbokas och fastighetsägaren ska istället skicka in en ansökan om 
inrättande av enskild avloppsanordning.

Ingen ansökan inkom till utsatt datum, och därmed genomfördes ett tillsynsbesök på 
fastigheten.

Besök på plats gjordes den 2021-11-26 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad 
2021-12-21. I inspektionsrapporten framgår att avloppsanordningen saknar tillstånd, och 
att belastningen från fördelningsbrunnen är oklar. Det framgår även att torrt material 
noteras i det enda luftningsröret som noteras.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2022-06-01 lämna in 
en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är 
åtgärdade.

Den 2022-04-06 ringer fastighetsägaren och meddelar att det bör finnas ett tillstånd för 
avloppsanordningen på fastigheten XXXXX, samt att det ena huset endast är en gäststuga.

Inget tillstånd har hittats i kommunens arkiv.

Innan ändring av anordning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas in 
till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar

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

Hampus Haglund
Miljöinspektör

Beslutet skickas till:
XXXXX
Akten

Lantmäteriet



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15

Sida 1 (4)

Vår beteckning
XXXXX

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

HAMPUS HAGLUND
Handläggare telefon

0150-571 84
Handläggare e-post

hampus.haglund@katrineholm.se

13. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda verksamhetsutövare, XXXXX, att efter den 2023-05-31 släppa ut spillvatten
från befintlig avloppsanordning vid bostadshus/villavagn belägen på fastigheten
XXXXX

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för nyttjanderättshavaren till
bostadshuset/villavagnen på fastigheten XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

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

Avloppsanordningen vid bostadshuset/villavagnen på XXXXX (fastigheten) består enligt 
inspektionsrapport daterad 2021-02-02 av en betongbrunn utan efterföljande rening.

Slamavskiljaren är troligtvis endast en enkammarbrunn, och varken skiljeväggar eller t-rör 
noterades vid tillsynen. Efterföljande rening saknas, vilket innebär att direktutsläpp av 
orenat avloppsvatten sker.

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

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite 
känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen ligger ca 500 meter från blåmarkerat 
vattendrag/dike.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på miljöskydd 
enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar 
för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15 10:13:55
Vår beteckning

MEA.2022.1699

Verksamhetsutövaren som nyttjar fastigheten har inte skickat in någon ansökan om

inrättande av avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av

reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter

för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

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

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

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

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

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

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

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

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

rening.

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

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

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

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

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

förelägganden eller förbud förenas med vite.

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

till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av

egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd och når inte upp till de krav som idag

ställs på rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring

av näringsämnen i någon större grad. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att

inkomma med synpunkter i samband med kommuniceringen. Inga synpunkter har

inkommit i ärendet.

Ärendebeskrivning

Av skrivelse daterad 2020-03-11 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att



Tjänsteskrivelse Sida 3 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15 10:13:55
Vår beteckning

MEA.2022.1699

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av gällande lagstiftning (miljöbalken och 
HVMFS 2016:17).

Besök på plats gjordes den 2021-01-27 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad 
2021-02-02. I inspektionsrapporten framgår att fastigheten har två ägare, men att det är 
XXXXX som är verksamhetsutövare för avloppsanordningen. Avloppsanordningen saknar 
tillstånd. Vid tillsynen noterades följande:

· Slamavskiljaren bestod till synes av en brunn i betong med en kammare. Till lock

användes en svart takplåt med ett murblock ovanpå. Vid inspektionstillfället var

slamavskiljaren fylld med slam upp över eventuella skiljeväggarna och utlopp. På

inspektionsbara delar av ytterväggen var brunnen korroderad. Pappersrester, fekalier

syntes och stark avloppslukt kom från brunnen.

· Varken någon fördelningsbrunn eller efterföljande rening kunde lokaliseras.

· En gammal brunn i betong med en kammare observerades en bit ifrån

avloppsanordningen. Utloppet i denna hade täppts till med sten. Vattnet i denna var

klart och luktfritt med lite barr flytande på vattenytan. Brunnen har med stor

sannolikhet ingen koppling till avloppsanordningen. Troligen leds endast mark- och

dagvatten till brunnen.

Verksamhetsutövaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2021-07-02 
lämna in en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som 
uppmärksammats är åtgärdade.

Den 2021-02-26 diskuteras ärendet med ena fastighetsägaren. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen informeras om att fastighetsägarna inte har rådighet över 
hela fastigheten, och att verksamhetsutövaren ensam nyttjar den aktuella 
avloppsanordningen.

Den 2021-06-08 inkommer ett nyttjanderättsavtal från fastighetsägarna som redovisar att 
verksamhetsutövaren har nyttjanderätt för huset samt vattenanslutning.

Innan ändring av anordning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas in 
till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar

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

Hampus Haglund
Miljöinspektör

Beslutet skickas till:
XXXXX
Fastighetsägare
Lantmäteriet



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-10

Sida 1 (2)

Vår beteckning
XXXXX

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

HAMPUS HAGLUND
Handläggare telefon

0150-571 84
Handläggare e-post

hampus.haglund@katrineholm.se

14. Ansökan om utdömande av vite gällande bostadshus
XXXXX på fastigheten XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt:

1. Ansöka om utdömande av vite på 50 000 kr för XXXXX, för att ha släppt ut
spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus XXXXX, beläget på
fastigheten XXXXX, som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av spillvatten.

Motivering
Spillvatten har släppts ut från befintlig avloppsanordning vid bostadshus XXXXX beläget på 
fastigheten XXXXX efter slamtömning den 2022-05-11.

Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att XXXXX (fastighetsägaren) har brutit mot 
nämndens förbud 2020-11-01 BMN §84. Nämnden anser därför att vitet på 50 000 kr ska 
utdömas.

Enligt 21 kap. 1 § punkt 8 miljöbalken ska utdömande av vite prövas av mark- och 
miljödomstolen. Enligt 1 § Lag om viten (SFS 1985:206) ska lagen om viten inte tillämpas när 
annat är föreskrivet.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 2020-11-04 BMN §84 att efter 2021-05-31 förbjuda 
utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som saknar tillstånd samt ej uppfyller 
de krav som idag ställs på rening av hushållsspillvatten vid rubricerad fastighet. Efter 
delgivning har beslutet vunnit laga kraft den 2021-07-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har vid tillsyn av avloppsanordningen den 2022-11-02 kunnat konstatera att 
avloppsanordningen använts efter att förbudet trätt i kraft.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-10 13:01:29
Vår beteckning

MEA.2020.1833

Ärendets handlingar
Foto 1

Foto 2

Delgivningsbekräftelse från Polisen

Protokoll 2020-11-01 BMN §84

Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämnden beslutade den 2020-11-04 BMN §84 om förbud för 
fastighetsägaren att släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid rubricerad 
fastighet, som saknar tillstånd samt ej uppfyller dagens krav på rening av 
hushållsspillvatten

Förbudet är förenat med vite om 50 000 kr för ägaren till fastigheten samt träder i kraft den 
2021-05-31.

Den 2021-07-13 inkom en delgivningsbekräftelse från Polisen, där det framgår att 
fastighetsägaren den 2021-07-08 mottagit beslutet. Den 2021-07-30 har beslutet vunnit laga 
kraft.

Det kommunala bolag som ansvarar för kommunens åtaganden bl.a. vad avser 
slamtömning av avloppsanordningar, Sörmland Vatten och Avfall AB, uppger via mail den 
2022-11-02 att slamtömning på rubricerad fastighet skett den 2022-05-11.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett tillsynsbesök för att kontrollera 
avloppsanordningen den 2022-11-02. I brunnarna vid rubricerad fastighet noterades slam i 
den ena brunnen och vatten i den andra. Brunnarna fotograferades. På plats träffades en 
boende i huset, som bekräftar att avloppsanordningen används samt att de bor där 
permanent. Två personer är skrivna på fastigheten.

Hampus Haglund
Miljöinspektör

Beslutet skickas till:

Nacka tingsrätt



PROTOKOLL
1 (3)

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2020-11-04 1 (3)

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §84 XXXXX

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX, XXXXX

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2021-05-31 släppa ut spillvatten från 
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på 
fastigheten XXXXX.

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten 
XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M)

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

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består av en slamavskiljare med 
trasigt lock. Efterföljande reningssteg saknas.

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

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området 
känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen ligger ca 100-150 meter från ett 
vattendrag som slutligen mynnar i sjön Öljaren. Enligt Vatteninformationssystem Sverige 
(VISS) har Öljaren dålig ekologisk status med avseende på näringsämnen, och enskilda 
avlopp anges ha betydande påverkan.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på fosfor enligt 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.



PROTOKOLL
2 (3)

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2020-11-04 2 (3)

Ordförandens signatur Justerandes signatur

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

avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

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

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

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

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

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

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

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

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

på rening.

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

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

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

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

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

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

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

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd och når inte upp till de krav som idag

ställs på rening av hushållsspillvatten. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att yttra

sig i ärendet i samband med kommuniceringsskrivelsen. Eventuella synpunkter skulle

vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast 2020-10.13. Inga synpunkter har inkommit

i ärendet.



PROTOKOLL
3 (3)

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2020-11-04 3 (3)

Ordförandens signatur Justerandes signatur

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

Beslutsmottagare
XXXXX 
Lantmäteriet 
Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16
Vår beteckning

ALLM.2022.37

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

EVA FRYKMAN
Handläggare telefon

0150-576 61
Handläggare e-post

eva.frykman@katrineholm.se

15. Remissvar "Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa
enskilda avfallsströmmar"

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till 
kommunstyrelsen.

Yttrande
Det är oklart vilken betydelse ett införande av frival för detaljhandelns kommunala avfall 
kommer att få för betydelse för kommunerna. Planerbarheten för den kommunala 
renhållningen kommer att minska i och med att stora kunder kan komma att försvinna med 
6 veckors varsel. Det är också i dagsläget oklart om vissa fraktioner är mer intressanta att 
nyttja för frival och i vilken omfattning verksamheter kommer att göra förändringar i sin 
avfallshantering. Enligt förslaget ska en återgång till kommunen som utförare av 
renhållningen aviseras 6 månader i förväg. Vid mer akuta behov, t ex vid missskötsamhet, 
bedömer vi att kommunen behöver kunna överta avfallshanteringen med ett mycket 
kortare varsel. Det kommer sannolikt att innebära högre kostnader för avfallskollektivet för 
att ha den beredskapen. Eftersom alla förändringar ska anmälas till kommunen kommer 
det att innebära en betydligt ökad administation för såväl företag som tillsynsmyndighet 
och renhållningsorganisation.

Vad gäller använt matfett har vi inget att invända mot förslaget att det undantas från det 
kommunala avfallet. Dock bör författningstexten förtydligas vad gäller hushållens använda 
matfett för att inte leda till tolkningssvårigheter.

Vi ser positivt på att kommunens ansvar utökas med utgrävd jord som innehåller invasiva 
främmande arter och kommer från hushåll. Det behöver dock finnas hänvisningar till 
entydiga förteckningar över vilka arter som berörs.

Det behöver klargöras hur rapporteringen av det kommunala avfallet som kommunerna 
enligt förslaget inte kommer att ansvara för (frival inom detaljhandeln samt använt matfett) 
ska ske, och en lösning behöver finnas på plats innan ett eventuellt införande. Uppgifter 
som samlas in måste vara lätt tillgängliga för de kommunala tillsynsmyndigheterna för att 
en effektiv och ändamålsenlig tillsyn ska kunna ske. Avfallsområdet är tyvärr en skådeplats 
för alltmer kriminalitet och tillsynsmyndigheterna behöver därför tillgång till systemen för 
att kunna spåra avfallet.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16 17:33:33
Vår beteckning

ALLM.2022.37

Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket har i skrivelse redovisat sitt regeringsuppdrag att analysera om ansvaret

för kommunalt avfall bör förändras avseende vissa enskilda avfallsströmmar. Katrineholms

kommun har fått skrivelsen på remiss.

I och med genomförandet av avfallsdirektivet 2020 så infördes en definition av kommunalt

avfall i miljöbalken. Begreppet hushållsavfall ersattes av begreppet kommunalt avfall men

det har gett upphov till tolkningsproblem eftersom begreppen inte helt motsvarar

varandra. Begreppet kommunalt avfall innebär att kommunen nu har ansvar för fler

avfallströmmar som inte ingick i det tidigare begreppet hushållsavfall.

Naturvårdsverket redovisar förslag gällande förändringar i ansvaret för tre olika

avfallsströmmar:

Avfall från detaljhandeln

Enligt tidigare praxis så omfattades bara det avfall som uppkom i personalrum och liknande

som hushållsavfall. Övrigt avfall från detaljhandeln har betraktats som verksamhetsavfall

och sålunda legat utanför kommunens ansvarsområde. Avfall från detaljhandel betraktas

däremot som kommunalt avfall och omfattas däremot av kommunens ansvar.

Naturvårdsverket föreslår att detaljhandeln ska få välja om butiken vill anlita kommunen

eller ta eget ansvar för avfallet. De verksamheter som så önskar får enligt förslaget göra en

anmälan för registrering till kommunen, och ska kunna välja mellan att anmäla allt

kommunalt avfall eller vissa avfallsslag. Anmälan ska göras senast sex veckor innan annan

mottagare börjar hämta avfallet. Om uppgifterna i anmälan ändras ska kommunen snarast

underrättas. Om butiken önskar återgång till kommunen som avfallshanterare ska

kommunen återgången kunna ske inom senast sex månader.

Använt matfett

Såväl fett från fettavskiljare som spillfett/använt matfett omfattas av numera av begreppet

kommunalt avfall. Fettet från fettavskiljare samlas in av kommunerna för att säkerställa

driften av det kommunala va-nätet. Spillfett samlas idag i stor utsträckning in av privata

aktörer för materialåtervinning. Naturvårdsverket föreslår att använt matfett (spillfett)

undantas från det kommunala ansvaret för insamling, borttransport och behandling. Vidare

föreslås att det använda matfettet ska separeras från annat avfall och insamlas separat.

Jord från hushållen med invasiva arter

Idag finns oklarheter när det gäller ansvaret för hushållens avfall som innehåller invasiva

främmande arter. Naturvårdsverket vill därför förtydliga det kommunala ansvaret till att

omfatta avfall från hushåll som utgörs av jord som innehåller invasiva främmande arter.

Ärendets handlingar
Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar (naturvardsverket.se)

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar/


Tjänsteskrivelse Sida 3 (3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16 17:33:33
Vår beteckning

ALLM.2022.37

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-16
Vår beteckning

ALLM.2022.41

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

EVA FRYKMAN
Handläggare telefon

0150-576 61
Handläggare e-post

eva.frykman@katrineholm.se

16. Indexuppräkning av taxor för 2023

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att 

1. Indexuppräkna taxan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken till 1090 kr per
timme.

2. Indexuppräkna taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1050 kr per timme.
3. De indexuppräknade taxorna gäller från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 9 § i Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m. (KFS nr

4.02) får nämnden höja de fasta avgifterna och timavgiften med prisindex för kommunal

verksamhet (PKV). Timavgiften, som också ligger till grund för de fasta avgifterna, är för

närvarande 1052 kr.

Enlig 6 § i Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (KFS nr 4.04) får bygg- och miljönämnden

för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den avgift som skall utgå per timme

handläggningstid med konsumentprisindex (KPI). Timavgiften, som inte uppräknats sedan

2018 är för närvarande 900 kr.

Nuvarande taxa för livsmedelskontrollen ger ingen möjlighet till indexjustering. Den taxan

kommer dock att göras om under 2023 med anledning av bland annat obligatoriskt

införande av efterhandsdebitering från 2024.

Såväl den nya taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer som den nya taxan

för receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter kopplar till miljöbalkstaxan så

timavgiften blir densamma för dessa båda taxor.

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum Vår beteckning

ALLM.2022.38

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

RASMUS BERGLÖV
Handläggare telefon

0150-570 71
Handläggare e-post

rasmus.berglov@katrineholm.se

17. Sammanträdesdatum för bygg- och miljönämnden år
2023

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för bygg- och 
miljönämnden år 2023 enligt förvaltningens förslag. Nämnden sammanträder onsdagar 
klockan 14.00.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar till bygg-
och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden föreslås fortsätta att hålla sina sammanträden 
på onsdagar klockan 14.00.

Förslaget är anpassat till när årsredovisning år 2022, redovisning av genomförd 
internkontrollplan, underlag för övergripande plan med budget år 2024-2026 och 
delårsrapport för år 2023 ska vara inlämnade till kommunstyrelsen. Nedan följer de 
föreslagna datumen för nämndsammanträdena år 2023.

Datum Kommentar

1 Februari

1 Mars Årsredovisning år 2022

Internkontrollplan år 2022

12 April

10 maj

7 juni

23 Augusti Övergripande plan med budget år 2024-2026

20 September Delårsrapport år 2023

25 Oktober

29 November
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum Vår beteckning

ALLM.2022.38

Rasmus Berglöv

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon, växel: 0150-570 00

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse 1 (1)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-11-15
Vår beteckning

INFO.2022.3

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

RASMUS BERGLÖV
Handläggare telefon

0150-570 71
Handläggare e-post

rasmus.berglov@katrineholm.se

18.Meddelande

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendets handlingar
Meddelanden 2022-11-30

Rasmus Berglöv
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Akten
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

Vår handläggare Er beteckning

Rasmus Berglöv

Meddelanden

Mark- och miljööverdomstolen

SAKEN

BESLUT

Mark- och miljödomstolen

SAKEN Bygg- och miljönämnden har yrkat att mark- och miljödomstolen ska

förplikta Kronfågel AB att betala Vite om 15 000 kr.

BESLUT Mark- och miljödomstolen förpliktar Kronfågel AB att till staten betala

vite om 15 000 kr.

SAKEN Bygglov för enbostadshus på fastigheten Hulta 1:74 i Katrineholms

kommun

BESLUT Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn. Mark- och

miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt.

SAKEN Strandskyddsdispens på fastigheten Lerbo-Berg 1:4 i Katrineholms

kommun

BESLUT Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen

SAKEN Atracco AB har den 18 augusti 2022 ansökt om auktorisation som

bilskrotare på fastigheten Åsen 3:3 i Katrineholms kommun.

BESLUT Länsstyrelsen meddelar auktorisation för Atracco AB som bilskrotare

på fastigheten Åsen 3:3 i Katrineholms kommun. Auktorisationen

gäller som längst till den 13 oktober 2027.

SAKEN Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 oktober 2022 om dispens

från strandskyddsbestämmelserna avseende nybyggnation på

fastigheten Djulö 2:42.

BESLUT Länsstyrelsen upphäver den del av bygg- och miljönämndens beslut

som avser tomtplatsavgränsning. Vidare fastställer Länsstyrelsen
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

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

bygg- och miljönämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för

nyggbyggnad.

SAKEN Överklagande av beslut om strandskyddsdispens på fastigheten

Vedeby 6:1 i Katrineholms kommun

BESLUT Länsstyrelsen avvisar överklagandet

SAKEN Överklagande av beslut om strandskyddsdispens på fastigheten

Tegnebol 1:8

BESLUT Länsstyrelsen avvisar överklagandet

SAKEN Överklagande av beslut om strandskyddsdispens på fastigheten

Hofsta 4:1

BESLUT Länsstyrelsen avvisar överklagandet

Kommunfullmäktige

SAKEN

BESLUT

Kommunstyrelsen

SAKEN

BESLUT

Andra/övriga nämnder

SAKEN

BESLUT
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