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Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2020-06-17

Foto: Hanna Maxstad



Innehåll
I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program. 

Lista på pågående detaljplaner, uppdelade enligt prio-grupp, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan

Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram 

Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner

Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

Planhandläggare

Kartor



Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

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

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner



Detaljplaner med prio 1 fortsättning



Detaljplaner med prio 1 fortsättning



Detaljplaner med prio 2



Detaljplaner som är vilande



Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram



Pågående 
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Pågående 
detaljplaner



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

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

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

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

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

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

Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

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



Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
E Planer som bekostas av exploatören

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

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

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

EB Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
EL Ellen Liljencrantz
JF Jonatan Faijersson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr: PLAN.2020.3 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2020-02-27 

Plan PM 
Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att 
krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM 
innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden. 

Valla Prästgård, fastigheten markerad med rött. (Ungefärlig avgränsning) 

Valla prästgård, fastigheten Kyrkbacken 2, 
Valla, Katrineholms kommun
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Bakgrund 
 
Vad initierar ett PM 

Fastighetsägaren (Svenska kyrkan) har styckat av Valla prästgård från kyrkans mark för att kunna 
sälja huset som bostad.   

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från allmänt ändamål till bostad.  

  

Planområdets läge i Valla.  
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Gällande planer 

Översiktsplan 

Valla är utpekad som utvecklingsort i Översiktsplan 2030. Ytterligare bostäder i orten är i linje 
med översiktsplanens syfte. 

Detaljplan 
Området omfattas av detaljplan från 1982 som anger användningen allmänt ändamål.  

Förutsättningar 
Beskrivning av området 

Fastigheten ligger i centrala Valla i närhet till kollektivtrafik, livsmedelsbutik samt skola. Tomten 
omfattar cirka 2800 kvm. Byggnaden är cirka 170 kvm och hyrs idag ut som bostad. Fram till 
huset sträcker sig en allé och på tomten står det stora fina träd.  

Frågor att behandla i kommande planarbete 
 

Detaljplanens omfattning 

Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta 
ställning till.  

Tillfartsväg, befintlig grusväg eller ska tillfart ordnas från Kyrkogatan? 
Förbud att dela tomten? 
Bevara stora träd och allén 
Skydds- och eller varsamhetsbestämmelser för byggnadens ev. kulturvärde. 

Behov av utredningar 
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under 
detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader. 

arkeologi (ca 200 t kr) 
kulturmiljö/byggnadsinventering (ca 100 t kr) 
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Handläggning, tidplan och planavgift 

Förfarande och plankostnad 
Detaljplanen föreslås hanteras med ett begränsat förfarande, förutsättningen för detta är att alla 
sakägare godkänner planen skriftligt. Det kan komma att gå över till ett standardförfarande om 
någon har synpunkter mot detaljplanen. 

Detaljplanen handläggs av kommunen. Ett planavtal med fastighetsägaren kommer att tecknas 
där plankostnaden redovisas och baseras på gällande taxa: 

Planavgift för ett begränsat förfarande 146 167 kr 
Planavgift för ett standardförfarande 270 921 kr 
Kostnader för utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning tillkommer 
utöver planavgiften. 

Tidplan 
Detta PM kommuniceras med fastighetsägaren och efter det kan ett planavtal tecknas. När 
avtalet är klart tar kommunen upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden 
(BMN). Nästa BMN är den 13 maj 2020.  När ett uppdrag finns följer sedan en handläggningstid 
på cirka 1 - 1,5 år.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 27 februari 2020 

Sara Eresund  Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 
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