
PROTOKOLL

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-10-19 00:00:00, KTS-salen, Vita huset, klockan 14.00-15.00

Beslutande Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Börje

Söderström (S), Anna Ringdahl (S), Tommy Eriksson (S), Christer Johansson (M), Bertil Carlsson

(C), Alexander Forss (KD) och Rickard Hermansson (SD).

Beslutande ersättare Lars Gustavsson (S).

Ersättare Carin Garbåge Kylestorp (S), Ann-Christin Sandell (S), Franca Baban (S), Malin Sandqvist (S),

Oscar Dieden (M), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Lars Levin (L), Reijo Eriksson (V), Sanna

Cronhielm (MP) och Britt Gustafsson (SD).

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rasmus Berglöv, Förvaltningschef Magnus Runesson, Avdelningschef Eva

Frykman, Avdelningschef Erik Bjelmrot, Planarkitekt William Rytterström,

Bygglovshandläggare Jack Härenvall, Byggnadsinspektör Sara Lindberg, Miljöinspektör Sofia

Valeria Barreda, Miljöinspektör Elin Svedling och Miljöinspektör Jessica Sundkvist.

Underskrifter

Ordförande: Martin Edgélius (M)

Sekreterare: Rasmus Berglöv

Utsedd justerare: Christer Johansson (M)

Justeringens plats

och tid
Kommunledningsförvaltningen, Fredsgatan 38, 21 oktober kl. 08:00-16:00

Paragrafer 88 - 101

Datum för anslags uppsättande 2022-10-25 Datum för anslags nedtagande 2022-11-16

Förvaringsplats av protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §88 INFO.2022.4

Parentation

Ordföranden Martin Edgélius (M) håller parentation över 2:e vice ordförande Michael 
Hagberg (S) som avlidit. Parentationen avslutas med en tyst minut för att hedra hans 
minne.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §89 INFO.2022.1

Information

· Redovisning av handläggningstid för bygglov redovisas av avdelningschef Erik
Bjelmrot

· Presentation av ny personal
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §90 INFO.2022.2

Redovisning av delegationsbeslut
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2022-09-01 - 2022-10-04 med stöd av 
gällande delegation.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-01 - 2022-10-04

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §91 PLAN.2022.1

Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2022
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, 
daterad 2022-10-19.

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
Tjänsteskrivelse 2022-10-05
Pågående planer 2022-10-19

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), avdelningschef Erik 
Bjelmrot och Alexander Forss (KD).

Beslutet skickas till:

Akten

5(24)



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §92 PLAN.2015.10

Godkännande - Detaljplan för del av fastigheten

Sjöholm 2:2, Luvsjön - etapp 4

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden godkänner upprättat granskningsutlåtande daterat 2022-

10-05.

2. Vidare godkänner bygg- och miljönämnden detaljplan för del av fastigheten Sjöholm

2:2, Luvsjön - etapp 4, Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till

kommunfullmäktige för antagande.

Reservation
Mot beslutet till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Nicklas Adamsson (MP).

Skriftlig reservationen redovisas som bilaga A.

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
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som 
flerfamiljshus samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av 
kommunägd odlings- samt skogsmark.

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 11 november till den 7 december 2017.

Planförslaget var utställt på granskning 28 juni till 23 augusti 2018. Under 
granskningstiden inkom 8 yttranden, varav 1 utan erinran. Samtliga yttranden, 
förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de 
synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 5 
september 2019.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019, överklagades och 
upphävdes av Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med motiveringen att kommunen 
inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med hänsyn till bevarande av 
odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, som 15 
oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått prövningstillstånd.

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på 
granskning 2 under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021. Under granskningstiden
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

inom 17 yttranden, varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens 
kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter 
som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2021, överklagades och upphävdes av 
Mark- och miljödomstolen 20 september 2021 med motiveringen att frågorna som gäller 
artskydd inte var tillräckligt utredda. Framförallt då det inte fanns en inventering av vilda 
fågelarter i området. Kommunen överklagade inte domen till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Planförslaget har kompletterats med en inventering samt en artskyddsutredning av vilda 
fågelarter i området. Utredningen kommer fram till att det inte finns risk för förbud enligt 
artskyddsförordningen för någon av de förekommande arterna. Samtliga yttranden, 
förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de 
synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 3, daterat 5 
oktober 2022.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2022-10-05
Granskningsutlåtande 3 Luvsjön
Planbeskrivning 3 Luvsjön
Plankarta antagande 3-A4-L

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), planarkitekt William 
Rytterström och Nicklas Adamsson (MP).

Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar på avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Nicklas Adamssons (MP) avslagsyrkande samt 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden fastställer förvaltningens förslag 
till beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §93 PLAN.2020.5

Granskning - Detaljplan för bostäder vid Backavallen

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden godkänner upprättad samrådsredogörelse daterad

2022-10-05.

2. Vidare beslutar bygg- och miljönämnden att ställa ut detaljplan för bostäder vid

Backavallen, Katrineholms kommun, för granskning.

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 2021-12-16 till 2022-01-
20. Totalt inkom 23 yttranden varav 4 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens
kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter samråd, finns
sammanfattade i samrådsredogörelsen, daterad 2022-10-05.

Ärendets handlingar
Samrådsredogörelse

Plankarta A4 granskning
Tjänsteskrivelse 2022-10-05

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att komplettera idrottsområdet Backavallen med cirka 120 
bostäder i form av flerbostadshus och radhus, samt centrumverksamhet i form av 
dagligvaruhandel med hänsyn till omgivningen.

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), avdelningschef Erik 
Bjelmrot, Alexander Forss (KD) och Reijo Eriksson (V).

Beslutet skickas till:

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §94 XXXXX

Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av ny 
grusad väg samt ersättning av befintlig spång inom 
fastigheten XXXXX
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens.

2. Vidare beslutar bygg- och miljönämnden att en avgift om 9310 kronor tas ut enligt

taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen och

strandskydd enligt miljöbalken.

Motivering
På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet

är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor

på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya

byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller

avhåller allmänheten från att beträda ett område dör den annars hade fått färdas fritt.

För att uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom

strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden,

anläggande av ny väg samt ersättning av befintliga spänger, ingen påverkan för

friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär dock en väsentlig

förändring för växt- och djurlivet genom att täcka 550 meter mark i 2 meters bredd där

det delvis inte finns en väg sedan tidigare. Det allmänna intresset i denna fråga om att

bevara natur och djurliv bedöms därför tyngre kontra det enskilda intresset av att

anlägga en väg till enskilt arrendeställe.

Ser man till särskilda skäl gällande prövningen av en fråga om upphävande av eller

dispens från strandskyddet kan man i detta ärende anvisa till 7kap. 18 c § p.1 MB

miljöbalken där det står "redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar

betydelse för strandskyddets syfte". Det finns en spång ut till arrendestället som är under

dålig kondition så den kan man rusta upp med samma utförande som tidigare men en

grusning av väg blir en väsentlig skillnad mot ursprungligt utförande vilket påverkar natur

och djurliv.

Särskilda skäl för dispens bedöms inte föreligga i någon av punkten enligt 7 kap. 18 c §

p.1-6 miljöbalken MB.

Ärendet debiteras enligt beslut av aktuell taxa punkt 19.1 (timdebitering).
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-16 gäller 
strandskyddsdispens för anläggande av en grusad gångväg med en längd om ca 550 
meter och bredd på 2 meter. Väg skall ej schaktas utan fyllas på befintlig mark. Ansökan 
inkommer från sökande XXXXX som är arrendator av fritidshushus inom fastigheten 
XXXXX med anledning av att han anser att befintlig träspång är i dålig kondition vilket i 
sin tur leder till att det är svårt att ta sig till arrendestället. Den tilltänkta gångvägen vill 
sökande anlägga längs med utkanten utav nyckelbiotop inom området, som sedan 
sträcker sig vidare förbi Trolleträsk ruin för att sedan delas till två vägar som leder till 2 
arrende ställen inom området. Där vägen delas finns i dagsläget äldre spänger med två 
planks bredd (40-60 cm) som leder ut till arrendeställena. Dessa vill sökande ersätta med 
den grusade vägen. Katrineholms kommun är lagfaren ägare av berörd mark.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2022-10-05
Ansökan 
Situationsplan - komplettering

Yttrande XXXXX 220925.docx

Ärendebeskrivning
Strandskyddsdispens beviljades i oktober 2021 för rivning och återuppbyggnad av 
fritidshus på arrendetomten. Bygglov för åtgärden beviljades i november 2021. Ansökan 
om strandskyddsdispens för anläggande av grusad väg samt ersättning av spång inkom 
16 juni 2022.

Möte med sökande hölls på samhällsbyggnadsförvaltningen 9 september för att 
diskutera möjligheterna för dispens.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ringde 23 september upp sökande och meddelade att 
det inte fanns förutsättningar att bevilja en dispens.

Sökande inkom 26 september med ett bemötande av förslaget till avslag och önskar att 
Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens. Yttrandet bifogas i handlingarna.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga till länsstyrelsen.

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson (C), Nicklas 
Adamsson (MP) och Tommy Eriksson (S).

Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Beslutet skickas till: 
XXXXX

KATRINEHOLMS KOMMUN

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §95 MIL.2020.350

Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB,

Sköldinge-Valla 16:1

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt

ansöka om utdömande av vite på 5 000 kronor, för Kronfågel AB, organisationsnummer

556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1.

Överträdelsen består i att Kronfågel AB inte följt beslut om föreläggande med vite

(MIL.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen konstaterades den 2022-07-16 när

verksamheten skickade in analysresultaten för juni månad. Perioden för utdömande av

vite gäller juni 2022.

Motivering
Verksamheten skickade in den 2022-07-16 analysresultaten för utgående processvatten

till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten

har brutit mot föreläggande MIL.2020.350, datum 2020-05-04, om att följa sitt villkor

gällande mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och

totalfosfor. Överträdelse under juni månad har skett gällande medelvärdet av totalkväve.

Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har därför av

samhällsbyggnadsförvaltningen räknats om till kg/dygn.

Tabell1: Sammanställning av analysresultaten för juni månad på åtgående processvatten.

Värden som överskrider gränsvärden är rödmarkerade.

Nämndens föreläggande med löpande vite, MIL.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där

månadsmedelvärde räknas ut.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på

5 000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.

- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite

på 5 000kr.

- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på

5 000kr.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om 
föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt 
tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för 
totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet den 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som den 
2021-11-23 beslutade att inte ger Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed 
vunnit laga kraft 2021-11-23.

I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för juni 2022 den 2022-07-16 
kunde det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve. 
Bolaget har därmed inte följt föreläggandet.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse juni 2022

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), miljöinspektör Jessica 
Sundkvist, Reijo Eriksson (V) och avdelningschef Eva Frykman.

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen

Akten
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PROTOKOLL

Sammantrådesdatum

2022-10-19
Sida

BMN 596 Mt1.2020.350

Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB,
Sköldinge-Valla 16:r

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt
ansöka om utdömande av vite på 5 000 kronor, för Kronfågel AB, organisationsnummer
556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1. Överträdelsen består i att Kronfågel AB
inte följt beslut om föreläggande med vite (M11.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen
konstaterades den 2022-07-16 närverksamheten skickade in analysresultaten för-juni;
månad. Perioden för utdömande avvite gällerltrri-2l22. Ju-\t

3'.*-1, r

Motivering
Verksamheten skickade in den 2022-08-17 analysresultaten för utgående processvatten
till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten
har brutit mot föreläggande M11.2020.350, datum 2O2O-O5-04, om att följa sitt villkor
gällande mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och
totalfosfor. Övenrädelse under juli månad har skett gällande medelvärdet av totalkväve.
Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har därför av
sa mhä I lsbyggnadsförva ltningen räknats om till kg/dygn.

Tabelll: Sammanstöllning av analysresultaten för juli månod på åtgående processvqtten.
Viirden som överskrider ör rödmarkerade.

05.jul
oFjul
o7-jul

08-jul

12-jul

ltt-jul
21-jul

ZFjul
27-jul

29- ul

';9761996

1985

1991

2063

2052

1930

1951

1981

2108

Nämndens föreläggande med löpande vite, M11.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där
må nadsmedelvärde räknas ut.

t

Datum Flöde {m3} rväve {keldyl Fosfor (me/l} Fett totalt me/l BODTmg/l

Månadsmedl. O,Sl 8B :131
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på

5 000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.

- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite

på 5 000kr.

- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på

5 000kr.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om 
föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt 
tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för 
totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet den 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som den 
2021-11-23 beslutade att inte ger Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed 
vunnit laga kraft 2021-11-23.

I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för juni 2022 den 2022-07-16 
kunde det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve. 
Bolaget har därmed inte följt föreläggandet.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse juli 2022

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), miljöinspektör Jessica 
Sundkvist, Reijo Eriksson (V) och avdelningschef Eva Frykman.

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §97 MIL.2020.350

Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB,

Sköldinge-Valla 16:1

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt

ansöka om utdömande av vite på 5 000 kronor, för Kronfågel AB, organisationsnummer

556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1. Överträdelsen består i att Kronfågel AB

inte följt beslut om föreläggande med vite (MIL.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen

konstaterades den 2022-09-13 när verksamheten skickade in analysresultaten för augusti

månad. Perioden för utdömande av vite gäller augusti 2022.

Motivering
Verksamheten skickade in den 2022-09-13 analysresultaten för utgående processvatten

till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten

har brutit mot föreläggande MIL.2020.350, datum 2020-05-04, om att följa sitt villkor

gällande mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och

totalfosfor. Överträdelse under augusti månad har skett gällande medelvärdet av

totalkväve. Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har

därför av samhällsbyggnadsförvaltningen räknats om till kg/dygn.

Tabell1: Sammanställning av analysresultaten för augusti månad på åtgående processvatten.

Värden som överskrider gränsvärden är rödmarkerade.

Nämndens föreläggande med löpande vite, MIL.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där

månadsmedelvärde räknas ut.
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Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på

5 000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.

- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite

på 5 000kr.

- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på

5 000kr.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om 
föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt 
tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för 
totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet den 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som den 
2021-11-23 beslutade att inte ger Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed 
vunnit laga kraft 2021-11-23.

I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för augusti 2022 den 2022-09-13 
kunde det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve. 
Bolaget har därmed inte följt föreläggandet.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse augusti 2022

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), miljöinspektör Jessica 
Sundkvist, Reijo Eriksson (V) och avdelningschef Eva Frykman.

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §98 XXXXX

Ansökan om utdömande av vite, XXXXX,
fastigheten XXXXX
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt 
ansöka om utdömande av vite på 5 000 kronor, XXXXX organisationsnummer XXXXX, 
fastigheten XXXXX. Överträdelsen består i att XXXXX inte följt beslut om föreläggande 
med vite. Överträdelsen konstaterades den 2022-09-01 och 2022-09-07 när 
verksamheten besöktes för miljöskyddstillsyn.

Motivering
Verksamheten ska enligt beslut senast 2022-08-31 åtgärdat brister i punkterna 1-7 i 
beslut. Vid inspektion på plats i verksamheten kan det konstateras att verksamheten har 
brutit mot föreläggande om att åtgärda brister enligt punkt 1-7. Verksamheten har brutit 
mot punkt 2 eftersom sortering av avfall ej gjorts i tydliga fraktioner. Avfall som ej avses 
användas i verksamheten har inte avlägsnats från fastigheten till godkänt 
avfallsmottagare i enlighet med beslutet (se bilaga 2).

Nämndens föreläggande med vite, ställer krav på att bolaget senast 2022-08-31 ska:

1. Följa villkor i föreläggande om försiktighetsmått

2. Städa upp på fastigheten genom att sortera avfall som ska vara kvar på fastigheten i
tydliga fraktioner och köra resterande avfall till godkänd avfallsmottagare.

3. Forsla bort de fordon som stått avställda mer än 3 år från fastigheten till godkänd
avfallsmottagare. Fordon som avses är; buss med reg.nr. XXXXX, lastbil med reg.nr.
XXXXX samt fordon med reg.nr.XXXXX, XXXXX och XXXXX.

4. Gräva bort oljefläckar på fastigheten och skicka till godkänd mottagare.

5. Skicka oljeförorenat vatten från fastigheten till godkänd mottagare.

6. Förvara flytande kemikalier och flytande farligt avfall invallat, märkt och
nederbördsskyddat på fastigheten.

7. Förvara fordonsbatterier och liknande farligt avfall på hårdgjord yta och
nederbördsskyddat på fastigheten.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2022-03-09 beslut om 
föreläggande med vite för XXXXX. Delgivning skedde muntligt den 2022-03-25. Brister 
enligt ovan skulle enligt beslut åtgärdats senast 2022-08-31.

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun gjorde tillsyn 2022-09-01, 2022-09-07 på 
rubricerad fastighet. Verksamheten hade vid tillsynsbesöket inte uppfyllt punkt 2 i 
föreläggandet. Verksamheten hade inte fullföljt den städning av fastigheten eller sortering 
av avfall i tydliga fraktioner som anges i punkt 2.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2022-10-04
Protokollsutdrag 2022-03-09 - BMN §23 justerat
Anteckning Muntlig delgivning
Bilder från inspektion 7sept.pdf

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), miljöinspektör Elin Svedling, 
Reijo Eriksson (V) och Bertil Carlsson (C) (rättelse av Rasmus Berglöv på grund av 
felskrivning, tidigare Bertil Eriksson).

Beslutet skickas till:
XXXXX
Akten
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Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §99 HAL.2022.1577

Yttrande över förslag till åtgärder för att motverka och

förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka förslaget i

sin helhet.

2. Vidare föreslår bygg- och miljönämnden kommunstyrelsen besluta att uppmana

naturvårdsverket att säkerställa att det vid tiden för införande finns digitala

lösningar för att hantera anmälningar och register.

Motivering
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har presenterat en tydlig genomlysning av

hur spridning av legionella från kyltorn kan förebyggas och samtidigt underlätta

smittspårning om ändå utbrott sker. Förvaltningen delar utredarnas uppfattning att

införande av anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

synes vara den bästa lösningen, och tillstyrker förslaget i dess helhet.

Sveriges kommuner jobbar aktivt med att digitalisera sina tjänster och sitt arbete för att

underlätta kommunikationen med företag och medborgare samt för att effektivisera sitt

arbete. Införande av en ny anmälningsplikt behöver givetvis åtföljas av ett införande av e-

tjänst så att företag enkelt kan lämna in sin anmälan. Parallellt behöver kommunernas

verksamhetssystem utvecklas för att kunna ta emot informationen och lagra den så att

eventuellt smittspårningsarbete och övrig tillsyn underlättas. Utvecklingen behöver ske i

samverkan mellan de statliga berörda myndigheterna, kommunerna och leverantörerna

av IT-system. De digitala lösningarna behöver finnas på plats när anmälningsplikten avses

träda i kraft.

Även de kompletterande åtgärderna som föreslås i utredningen i form av

informationsmaterial och tillsynsvägledning behöver vara utarbetade och tillgängliga för

kommunerna innan ett införande av anmälningsplikten för kyltorn.

Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag om att

utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från

kyltorn. Kyltorn kan, särskilt vid bristfällig skötsel, orsaka sjukdomsutbrott genom

spridning av legionellabakterier. Även om antalet dokumenterade utbrott är få, kan ett

utbrott när det väl inträffar, drabba ett stort antal människor. Kommunerna har enligt

miljöbalken ansvar dels för att utföra tillsyn och dels för att spåra smitta och undanröja

risken för smittspridning då objekt misstänks bära på en allvarlig, smittsam sjukdom.
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Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Kyltornen finns i nuläget ofta inte registrerade hos tillsynsmyndigheterna eftersom

många kyltorn finns hos verksamheter som vare sig är anmälnings- eller tillståndspliktiga

enligt miljöbalken. Många kommuner bedriver därmed inte heller aktiv tillsyn av kyltorn i

någon större utsträckning.

Utredande myndigheter föreslår att en ny bestämmelse om anmälningsplikt för kyltorn

införs i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bestämmelsen ska

åtföljas av:

· riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda

· Tillsynsvägledning

· Krav på rapportering av kyltorn i miljörapport för de kyltorn som finns i

tillståndspliktig verksamhet.

En mycket grov skattning pekar på att det finns mellan tusen och några få tusen kyltorn i 
landet.

Katrineholms kommun har fått utredningen på remiss och remissvar ska lämnas till 
Naturvårdsverket senast den 21 december 2022.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2022-10-05
Skrivelse/Naturvårdsverket 2022-06-23

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och avdelningschef Eva 
Frykman.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §100 ALLM.2022.36

Svar på motion om koldioxidbudget

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motion om 
koldioxidbudget besvarad med hänvisning till arbetet med kommunens energi- och 
klimatplan.

Reservation
Mot beslutet till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Nicklas Adamsson (MP) och 
Alexander Forss (KD).

Skriftlig reservation från Nicklas Adamsson (MP) samt Alexander Forss (KD) redovisas 
som bilaga B och C.

Sammanfattning av ärendet
En motion inkom till kommunfullmäktige den 31 september från Vänsterpartiet där det 
yrkas att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2022-10-05
Kartläggning koldioxidbudget
Motion från Vänsterpartiet om koldioxidbudget

Ärendebeskrivning
En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens 
gränser. Den visar hur mycket utsläpp som får göras för att kommunen ska kunna bidra 
till Parisavtalet målsättningar att hålla den globala temperaturökningen väl under två 
grader. Ett flertal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram denna typ av 
beräkningar.

En koldioxidbudget är en budgetberäkning som på samma sätt som en ekonomisk 
budget beskriver hur mycket man har att spendera. När man vet den totala budgeten kan 
man också bestämma hur man vill fördela den. Om vi minskar utsläppen snabbt inom de 
närmaste åren finns ett större utrymme kvar längre fram. Och omvänt om åtgärder 
dröjer minskar utrymmet längre fram.

Uppsala universitet och Ramböll har på uppdrag av Länsstyrelsen beräknat en 
koldioxidbudget för Södermanlands län för perioden 2020–2040. Den visar att länet, för 
att leva upp till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp av koldioxid med 16 %. 
Den regionala budgeten omfattar de utsläpp som görs inom länets gränser (territoriella 
utsläpp) med tillägg för utsläpp från internationella transporter inklusive internationellt
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Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

flyg. Utsläpp till följd av konsumtion av varor och tjänster eller ekonomisk aktivitet i länet 
(konsumtionsbaserade utsläpp) har inte inkluderats.

Nyköpings kommun är den enda kommunen i länet som tagit fram en lokal 
koldioxidbudget. Den finns på hemsidan och visar inom vilka sektorer utsläppen behöver 
minska. Totalt behöver Nyköping (alla verksamheter och transporter mm inom 
kommungränserna i Nyköpings kommun) minska sina utsläpp med 12 % per år.

Förvaltningens bedömning
En koldioxidbudget visar inom vilka sektorer som kommunen kan inrikta mål och 
aktiviteter för att minska utsläppen. Likaså visar den skillnaden mellan länets 
koldioxidbudget och Nyköpings kommuns koldioxidbudget att det finns skillnader lokalt 
hur olika kommuner kan behöva prioritera insatser.

En kartläggning som genomfördes 2020 i en kandidatuppsats från Lunds universitet visar 
att 25 kommuner har gjort en lokal koldioxidbudget och att den används på väldigt olika 
sätt. Främst med pedagogiskt och kommunikativt värde men i vissa fall som 
kunskapsunderlag. Kartläggningen är bifogad ärendets handlingar.

För Katrineholms kommuns del kan en koldioxidbudget bidra till bägge dessa värden.

Katrineholms kommun har fått en uppskattad kostnad på 100 000 kr för framtagande av 
koldioxidbudget samt 50 000 kr per år för uppdatering.

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP), 
Reijo Eriksson (V), förvaltningschef Magnus Runesson, Alexander Forss (KD) och 
avdelningschef Eva Frykman.

Förslag och yrkande
Ordförande Martin Edgélius (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till arbetet med kommunens energi- och klimatplan.

Nicklas Adamsson (MP) och Alexander Forss (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande samt Nicklas Adamsson (MP) med 
fleras bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller Martin Edgélius (M) yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Akten
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Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §101 INFO.2022.3

Meddelande

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under informationspunkten yttrar sig Martin Edgélius (M) samt avdelningschef Eva 
Frykman.
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2022-10-19 

Reservation 

4. Godkännande - Detaljplan för del av fastigheten
Sjöholm 2:2, Luvsjön, etapp 4
Vi i Sverige lever idag långt ifrån hållbart. I klartext betyder det att om alla människor på 
Jorden levde som vi gör här skulle vi behöva naturresurser motsvarande fyra jordklot. Det är 
naturligtvis orimligt att fortsätta så. Vi måste drastiskt minska vårt ekologiska avtryck, inte 
minst om vi vill ge framtida generationer möjlighet att leva någotsånär drägliga liv. Det är 
faktiskt vad det handlar om. 

Att bedriva en politik som bortser från detta faktum är inte bara ansvarslöst, utan även oärligt 
eftersom vi idag vet vad som krävs av oss. Vi kommer i ökad utsträckning behöva se över vår 
nuvarande livsföring, förändra ohållbara konsumtionsmönster, omvärdera vårt sätt att resa, 
och inte minst omvärdera vårt sätt att bygga och bo. 

I det senare fallet förespråkar Miljöpartiet i Katrineholms kommun en förändrad syn på 
kommunens samhällsplanering, inte minst vad gäller byggnation av nya bostäder. Istället för 
att ta skogs-, natur- och jordbruksmark i anspråk för exploatering vi vill se en bostadspolitik i 
Katrineholm som i större utsträckning använder mark som redan är tagen i anspråk.  

I linje med detta yrkar vi därför på nytt avslag till ”Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 
2:2, Luvsjön, etapp 4” i enlighet med ovan angivna skäl och i linje med det vi tidigare anfört i 
ärendet. Då mitt avslagsyrkande föll reserverar jag mig mot beslutet. 

För Miljöpartiet de gröna i Bygg- och Miljönämnden i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

Bilaga A bygg- och miljönämnden 2022-10-19 § 92
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Reservation 

12. Svar på motion om koldioxidbudget.
Det krävs ofta modiga beslut för att uppnå verklig förändring. Klimatfrågan är ett sådant 
exempel. För att komma tillrätta med de problem som människan skapat behövs betydande 
insatser. Vi måste fasa ut fossila bränslen och hitta andra lösningar som gör att transporter och 
kommunikation inte längre bidrar till utsläpp av koldioxid.  

Vi måste också fasa ut kemikalier och andra farliga ämnen. Vi måste värna den biologiska 
mångfalden och skydda viktiga biotoper. Vi måste inse att omställningen till ett samhälle 
inom planetens gränser också innebär att vi måste sluta göra sånt vi vant oss vid och tycker är 
självklart. 

Många beslut måste fattas på nationell och global nivå, men vi måste även bedriva ett aktivt 
omställningsarbete i kommunen för att bryta negativa mönster och skapa långsiktigt hållbara 
lokala lösningar. Och vi måste som sagt våga ta modiga beslut. 

Eftersom utmaningarna på klimat- och miljöområdet är så stora måste de också få den 
uppmärksamhet de förtjänar - på alla nivåer. Det är viktigt för att göra människor medvetna 
och skapa förståelse för de beslut som måste fattas framöver. 

Att vi måste minska koldioxidutsläppen för att bryta den farliga trenden med global 
uppvärmning är en överväldigande majoritet av världens klimatforskare sedan länge överens 
om. Men för att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs verktyg som både mäter 
minskningen, men som också kan fungera som ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökad 
förståelse för en process som är helt nödvändig om vi vill bidra till att våra barn och barnbarn 
ska få en någotsånär dräglig framtid. 

En lokal koldioxidbudget är ett sådant verktyg. Vi yrkade därför under Bygg- och 
Miljönämndens sammanträde att Vänsterpartiets motion skulle bifallas för att en 
koldioxidbudget ska kunna upprättas. Tyvärr föll vårt yrkande när majoriteten röstade för att 
motionen skulle förklaras besvarad. Med anledning av detta reserverar jag mig mot beslutet. 

För Miljöpartiet de gröna i Bygg- och Miljönämnden i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

Bilaga B bygg- och miljönämnden 2022-10-19 § 100
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Reservation 

Kristdemokraterna i Katrineholm reserverar sig härmed mot Bygg och Miljönämndens beslut 
att avslå motionen om införadet av en koldioxidbudget i kommunen.  
Vi Kristdemokrater anser att det är helt nödvändigt att upprättade tydliga mål och planer för 
att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet, detta om Katrineholms kommun ska kunna 
bidra med sin del av utsläppsminskningen. 

Kristdemokraterna i Katrineholm 

Alexander Forss 
Ledamot i Bygg och Miljönämnden. 
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