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PPågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2020-11-04

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
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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 JF
Konsult

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

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2019
4

? Försening på grund av att geoteknisk 
underlag behöver ordnas som 
underlag inför antagande av planen
Antagen KF 18 nov 2019. Överklagad
Upphävd av MMD, inget 
prövningstillstånd i MÖD.

PLAN
2016.13

K DL Duvestrand – Södra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostäder

2 nov
2016

2021
1

2021
2

2021
3

2021
4

Möte med exploatör i april 2020. 
Skiss skulle levereras innan 
sommaren, exploatören behöver mer 
tid. Ska komma in med nytt förslag i 
början av november.

PLAN
2020.6

E DL Duvestrand – Norra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostäder

17 juni 
2020

2020
4

2021
1

2021
2

2021
2

Exploatör har inkommit med 
uppdaterad skiss oktober 2020. PM 
Dagvatten behöver uppdateras 
utifrån nya skissen.

PLAN
2017.5

E MJ Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

2021
2

2021
3

2021
4

2021
4

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

PLAN 
2017.6

E YKL
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017 
4

2021
1

2021
3

2021
4

Miljötekniska markundersökningar 
och kostnadskalkyler för ev. sanering 
har tagits fram
Ny fastighetsägare okt 2019, 
inväntar underskift planavtal. Varit 
på exploatör sommaren 2020 igen 
utan resultat. Bygglovet går ut 2022. 

Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

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

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner
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nr

Kost
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Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk-
ning

Antaga-
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN 
2018.2

K MJ Lövåsen – Uppsala, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm

7 feb 
2018

2021
1

2021
3

2021
4

2021
4

Omfattande utredningar kommer 
behövas. MKB behöver tas fram, 
beräknas vara färdig i september. 
Markanalyser inkomna oktober 
2020. Vi måste ta ställning till PFAS-
föroreningar i vatten. Arkeologin för 
borttagande av fornlämning klar 
oktober 2020.

PLAN
2018.4

K MJ Strängstorp
30 nya tomter

16 maj 
2018

2021
1

2021
3

2021
4

2021
4

Geoteknik har tagits fram och 
arkeologisk utredning. 
Dagvattenutredning klar. 
Sammanställning av planhandlingar.

PLAN
2018.7

K SE Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2020
4

2021
1

2021
2

Omfattande synpunkter under 
samråd behöver hanteras.
Ytterligare utredningar gällande geo-
och miljöteknik, dagvatten behöver 
tas fram under våren. MKB 
uppdateras. Fördröjd leverans av 
geoteknik pga Corona.
Arkeologisk utredning etapp 2 ska 
genomföras under sep-okt. Utförs 
vecka 43. Tidplan osäker. Problem 
med kvalitet och leverans från 
konsulter angående förprojektering.

PLAN
2020.7

K YKL Finntorp-Lövåsen
Ändring av bef. plan

17 juni
2020

2021
1

2021
2

2021
3

2021
4

Frågan om tillåten byggnadshöjd har 
tillkommit, önskemål från intressent 
att bygga upp till 35 meter på del av 
byggnad. Tidplanen beror på om det 
bara är vägen som ska ”tas bort” 
eller om även andra delar ska 
ändras. Kan behövas ett nytt 
uppdrag.

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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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
2018.9

K MJ Backa förskola
Utbyggnad förskola

7 nov
2018

2020
4

2021
1

2021
2

2021
2

Inväntar ritningar från KFAB
Bullerutredning är under 
framtagande.

PLAN
2018.12

K DL Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2021
1

2021
2

2021
3

2021
4

Ej prioriterad i förhållande till dem 
andra förskoleplanerna. Avvaktar 
Duvestrand-planerna.

PLAN
2019.3

K DL Lövåsen Heden
Nytt handelsområde

17 april
2019

2020
4

2021
2

2021
3

2021
3

Krävs förprojektering av väg, 
komplettering av
dagvattenutredning behöver tas 
fram. Inväntar dagvattenutredning, 
ska levereras v 43. Samrådsstart v45.

PLAN
2020.4

E DL
konsult

Svartbäcksvägen
ca 150 bostäder

13 maj
2020

2021
1

2021
2

2021
3

2021
3

Exploatören vill skjuta fram tidplanen 
för att ta fram ritningar

PLAN 
2020.5

E DL
konsult

Backavallen
Ca 150 bostäder

13 maj
2020

2021
1

2021
2

2021
3

2021
3

Exploatören vill skjuta fram tidplanen 
för att ta fram ritningar

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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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
2019.4

E YKL Solparken
Utvecklat näringsliv

26 juni
2019

2020
3

2020
4

2021
1

2021
2

Avskrivs?

PLAN
2020.2

E YKL Valsta gård
Ca 10 nya bostadstomter

4 mars
2020

2021
1

2021
2

2021
3

2021
4

Inväntar underlag från exploatör. 
Strandskyddsfrågan behöver utredas 
pga grävt dike. Naturinventering 
klar. 

Detaljplaner med prio 2
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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
2020.3

E DL Valla prästgård
Ändrad användning

17 juni
2020

2021
2

Ingen 
gransk.

2021
3

2021
4

Nedprioriterad i förhållande till 
andra planer

Detaljplaner med prio 3
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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.

PLAN
2013.8

K DL Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus
nya verksamheter & 28 lgh

10 dec 
2013

Inväntar planritningar från exploatör 
som underlag till bullerutredning.

PLAN
2017.7

E JF
Konsult

Rådmannen 4
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

Exploatören har ännu inte anlitat en 
konsult för att ta fram en detaljplan.
KIAB har inte skrivit på planavtal.

PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Möjliggöra för bostäder på 
fastigheten 

6 mars
2019

Oklara besked från exploatör vad vi
ska planlägga för.

PLAN
2018.10

K MJ Förskola vattentornet
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

Inväntar ritningar från KFAB. 
Arkeologisk undersökning pågår.
Stora kostnader för infrastruktur. 
Andra lokaliseringar möjliga. 

PLAN
2018.3

E DL Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

Inväntat att fastighetsägaren skulle 
anlitat plankonsult. Utredningar ska 
tas fram, samråd med Trafikverket.
Ny projektledare på Kronfågel, 
omtag. Ej prioriterad av exploatören.

Detaljplaner som är vilande



Ärende 
nr

Kost
nad

Handlä
ggare

Ärende Status

PLAN
2016.4

K EL Gestaltningsprogram för Duvestrand
Framtagande av ett gestaltningsprogram för ett avgränsat område i södra delen av 
Katrineholm. Inom området ska det planeras för cirka 150 bostäder, varav 20 
villatomter, och ett nytt äldreboende i anslutning till det redan befintliga.

Färdig

PLAN 
2016.5

E TL Gestaltningsprogram för Norra stadsdelen
Markanvisningsavtal finns för ett större område med totalt 600 bostäder på norr. 
Planläggning ska föregås av  gestaltningsplan. 

Färdig

PLAN
2015.3

K SE Grönplan för Katrineholms stad
En grönplan ska tas fram för Katrineholm inkl. utvecklingsplaner 

Antagen i KF 2018-12-17

PLAN
2018.6

K SE Masterplan för norra stadsdelarna
En samlad bild över hur norr ska utveckas framöver

Återrapporterad och därmed 
avslutad i KS 2018-12-19

PLAN
2017.4

K SE Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna) Uppdrag i BMN 2017-06-14
Ej påbörjad

K Lars-
Herma
n
DL 
SE

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

Uppdrag i kommunplan 2019-2022

8

Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram



Pågående 
detaljplaner



Pågående 
detaljplaner



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

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

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

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

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

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

● Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en 
väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på 
uppdragets dignitet.
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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
EL Ellen Liljencrantz
JF Jonatan Faijersson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
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Byggsanktionsavgift

Ärendebeskrivning

Ärende Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden? Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

En- eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Nej

Area 33

Beräkning

Sanktionsarea 18

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel (0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning (0,5*47300)+(0,005*47300*18)

Beräknad sanktionsavgift 27 907 kr
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SKOGSBRYNET

1743

46,4

48,23

47,58

47,43

45,39

47,43

49,64

49,58

46.5

47.5

46.5

49.5

49.5

49.5

45.5

34



���������� ����	
������	
��������������
����

�

�	�����
�������������������������� �!!"�!#"$�#�%&'�(&)*�+,
%#"-.�*�/$��(0'�/#/*/0/$%�'1.!!"!�23 �!4��"��&��%5 *�*

67889:;:;9<=:

>?@ABC�DE?FGA�HI?@ABCJKE?FLAMKN?OJCLP

>QA�RSRSTSUTRV�WXYSV

Z[\\]�̂_̀BCaLF�bc?KdI�Hbc?KdIĴ_̀BCaLFMK?aFdAL̀cEIJCLP
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Dagvattenpolicy

Övergripande inriktningsdokument
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DAGVATTENPOLICY
Styrdokument -  
Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

Beslutshistorik
Gäller från 2015-03-16 

 av kommun

Förvaltarskap1

- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde, samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppföljning
Hur:  En genomgång för eventuell revidering ska ske med fyra års

intervall, sammankallande är samhällsbyggnadsförvaltningen. 

När: - 8 månader innan giltighetstiden upphör.

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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DAGVATTENPOLICY
Styrdokument -
Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

Innehåll
Beslutshistorik 2
Förvaltarskap 2
Uppföljning 2

Inledning 4

Revidering 4

Bakgrund 4
Dagvatten 4

Policy för dagvattenhantering 5

Riktlinjer för att uppfylla policyn 5

Ansvarsfördelning för dagvattenhantering 6
Kommunstyrelsen 6

Planeringsskede 6
Bygg- och miljönämnden 6

Allmänt 6
Planeringsskede 6
Bygg- och anläggningsskede 6

Service- och tekniknämnden 7
Planeringsskede 7
Bygg- och anläggningsskede 7
Driftskede 7

Katrineholm Vatten och Avfall AB 7
Allmänt 7
Planeringsskede 7
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Inledning
I denna policy redovisas riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms 
kommun. Här redogörs för hur avledning och uppsamling av dagvatten ska ske i 
planlagt område eller i område som omfattas av Lagen om allmänna vatten-
tjänster (2006:412).

Policyn gäller både vid nyproduktion och vid ändrad markanvändning samt vid 
drift, underhåll och åtgärder i samband med renovering och ombyggnad i 
befintlig miljö. Policyn klargör ansvarsfrågorna och ökar medvetenheten för 
dagvattenfrågan för olika aktörer vid olika skeden av 
samhällsbyggnadsprocessen. Med policydokumentet som grund, ska en 
handlingsplan för hantering av dagvatten inom Katrineholms kommun tas fram. 

Policyn förordar öppet, lokalt omhändertagande av dagvatten, så kallat LOD.
Det innebär att dagvattnet ska hanteras lokalt inom det område där det bildas 
och därmed minimera behovet av bortledande och även minimera risken för 
förorening av vattnet. Förutsättningar för dagvattenlösningarna ska hanteras
tidigt i kommunernas planarbete och vattnet ska ses som en resurs i 
stadsbyggandet.  

Dagvatten ska inte blandas med spillvatten och det ska inte ledas till de 
kommunala reningsverken. Reningsverken är konstruerade för att rena 
spillvatten från främst kväve och fosfor. Förorenat dagvatten innehåller vanligen 
främst tungmetaller och oljerester vilket kräver andra sorters 
reningsanläggningar.

Våra sjöar och vattendrag belastas i dagsläget av miljöskadliga ämnen och 
näringsämnen, som bl.a. kommer från dagvatten. Det är därför viktigt att på 
olika sätt arbeta för att minska föroreningarna i dagvattnet. Framtagandet av 
denna dagvattenpolicy är ett led i detta arbete. 

I slutet av dokumentet finns en ordlista som förklarar många av de fackbegrepp 
och definitioner som förekommer i texten. 

Revidering
Dagvattenpolicyn ska vara ett levande dokument och ska vid behov revideras. 
En genomgång för eventuell revidering ska ske med fyra års intervall, 
sammankallande är samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrund
Dagvatten
Dagvatten definieras som regn, smältande snö eller uppträngande grundvatten 
som tillfälligt rinner över hårdgjorda ytor som tak, gator, parkeringar och torg 
med mera.
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Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växtlighet, 
avdunstar från ytan eller rinner på ytan och infiltrerar i marken innan det når 
sjöar, vattendrag och grundvatten. I och med att städer byggs och växer 
förändras nederbördens naturliga avrinningsförhållanden och samtidigt 
förändras även vattnets kretslopp i området, se figur 1. Vattnet kommer inte 
längre i kontakt med naturen utan leds nu istället snabbt bort på markyta och via
ledningar till reningsverk, sjöar och vattendrag.

Figur 1. Förändring av vattnets naturliga avrinningsförhållande vid markexploatering 
(Länsstyrelsen Skåne, PlanPM Dagvatten, 2009)

Dagvattenfrågan var från början endast ett kvantitetsproblem. Det gällde att få 
bort dagvattnet för att undvika översvämningar. Senare började även kvaliteten 
på dagvattnet ses som ett problem och för att förbättra denna inriktades en stor 
del av arbetet på att minska planerad och ovidkommande tillförsel av spillvatten 
ut på dagvattennätet. Sedan prestanda och säkerhet i ledningsnät och 
pumpstationer höjts har turen kommit till dagvattenhanteringen i sig. 
Dagvattnets kvalitet och hantering har stor betydelse för vattenkvaliteten i sjöar 
och vattendrag. 

De eventuella framtida klimatförändringarna riskerar att medföra ökade 
regnmängder, vilket ytterligare ökar avrinningen och kan medföra behov av 
ökad kapacitet i dagvattennätet. 

Policy för dagvattenhantering
Dagvattnet ska alltid vara 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.

Riktlinjer för att uppfylla policyn
1. Lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) ska i första hand

väljas.

2. Påverkan på den naturliga vattenbalansen ska minimeras vid
exploatering/byggnation.

3. Öppna dagvattenlösningar ska i första hand tillämpas (Öppna
dagvattenlösningar ska inte tillämpas när marken är förorenad och risken för
utlakning är stor, eller när det finns risk att man förorenar ett område som är, eller
bör vara, skyddat infiltrationsområde för en vattentäkt).

Naturmark Tätort 

Avdunstning +
transpiration
Avrinning
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4. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.

5. Om dagvatten har förorenats, så ska det om möjligt inte blandas
med renare dagvatten.

6. Förorenat dagvatten ska vid behov renas (Behovet avgörs i varje enskilt
fall, beroende på t.ex. recipientens känslighet).

Ansvarsfördelning för dagvattenhantering
Kommunstyrelsen 
Planeringsskede

Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av 
dagvattenanläggningar. 

Bevaka dagvattenfrågor i översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bygg- och miljönämnden 
Allmänt

Tillsyn enligt miljöbalken innebärande att med hjälp av information, 
rådgivning eller myndighetsbeslut se till att förorenat dagvatten vid behov
renas.

Att vid anmälningsärenden särskilt ha dagvattenfrågan i beaktande samt 
ställa krav vid behov.

Att vid anmälningsärenden och tillståndsprövningar enligt miljöbalken, via 
remisser och samråd, lyfta fram dagvattenfrågan och kommunens 
dagvattenpolicy. 

Planeringsskede

Delta i planläggning för att bevaka att krav i miljöbalken uppfylls. 

Bevaka så att hänsyn tas till vattenskyddsområden. 

Delta i planläggning med synpunkter på dagvattenanläggningen och 
hanteringen. 

En dagvattenhanteringsplan ska upprättas och redovisas vid behov. 

Områdets geotekniska och hydrogeologiska förutsättning ska undersökas för 
att fastställa vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig. 

Bygg- och anläggningsskede

Bevaka hur dagvattenhanteringen utformas ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt i samband med bygglovshantering.
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Service- och tekniknämnden 
Planeringsskede

Bevaka och tillföra kunskap om dagvattenfrågorna tidigt i planprocessen. 

Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av 
dagvattenanläggningar. 

Bevaka dagvattenfrågor i den översiktliga planeringen. 

Bygg- och anläggningsskede

Se till att rätt materialval och utförande för allmän platsmark genomförs.  

Driftskede

Ansvara för att så mycket som möjligt av dagvatten från vägområden 
infiltreras i mark eller avleds i öppna diken. 

Utreda och utföra förbättringar i det ytliga dagvattensystemet för 
kommunala gator.

Underhålla dagvattenbrunnar och eventuella reningsanläggningar där 
kommunen är driftshållare.

Utveckla och underhålla det ytliga dagvattensystemet för allmän platsmark.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Allmänt

Utveckla och förbättra det befintliga ledningsnätet för dagvatten. 

Utreda och utföra förbättringar i dagvattensystemet för att minska negativ 
påverkan på recipienterna. 

Planeringsskede

Ansvara för att åtaganden för att reglera drift- och underhållsansvar samt 
kostnadsfördelning för dagvattenanläggningen träffats innan start av 
exploatering. 

Bevaka tekniska lösningar för dagvatten och tillföra kunskaper om 
dagvattenfrågor tidigt i planprocessen. 

Bevaka så att hänsyn tas till vattenskyddsområden. 

Bygg- och anläggningsskede

Se till att allmänna dagvattenanläggningar byggs så att de kan upprätthålla 
avsedd funktion och kondition. 

Skapa driftinstruktioner för de allmänna dagvattenanläggningarna. 
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Driftskede

Drift och underhåll av allmänna dagvattenanläggningar. 

Fastighetsägare
Den som äger mark har ansvar för det dagvatten som uppkommer på den egna 
fastigheten. Vid en ev. förorening kan kontroll, provtagning och uppföljning bli 
aktuell, beroende på beslut från tillsynsmyndigheten.

Verksamhetsutövare
En verksamhetsutövare ska minimera risken att förorena dagvattnet eller orsaka 
andra dagvattenproblem. Vid en ev. förorening kan kontroll, provtagning och 
uppföljning bli aktuell, beroende på beslut från tillsynsmyndigheten.

Väghållare
En väghållare har skyldighet att på/vid sina vägar:

Ansvara för att så mycket som möjligt av dagvatten från vägområden 
infiltreras i mark eller avleds i öppna diken. 

Underhålla öppna diken och trummor. 

Underhålla dagvattenbrunnar.

Rena förorenat dagvatten när behov finns.

Ordlista
Anläggning Byggnadsverk som inte kan definieras som husbyggnad, 

till exempel vägar, broar och dammar.

Avloppsvatten Gemensam benämning för spillvatten, dagvatten och 
dräneringsvatten.

Bräddning När obehandlat vatten går rakt ut i recipienten på grund av
för stor kapacitetsbelastning i systemet.

Dagvatten Regnvatten eller smältvatten som rinner av från markytan, 
vägar, takytor m.m.

Detaljplan Juridiskt bindande dokument som reglerar markens 
användning och bebyggelse.

Dränering Avvattning av till exempel jord eller byggnader genom 
avledning av vatten.

Exploateringsavtal Civilrättslig överenskommelse mellan markägare och 
kommun. Upprättas vanligen i samband med upprättande 
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av detaljplan. 

Fördröjning Utjämning av dagvattenflöde innan det når recipient.

Geotekniska och 
hydrogeologiska 
förutsättningar

Klarlägga jord-, berg- och grundvattenförhållanden på en 
plats samt bestämma egenskaperna hos jord, berg och 
grundvatten.

Grundvatten Vatten som helt fyller hålrum i jord och berg. Vatten som 
finns under markytan.

Hårdgjord yta En yta som är tät så vatten inte kan infiltrera ner i marken 
under.

Infiltration Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till 
exempel vattens inträngning i jord eller berg. Vattnet 
sprids över markytan för att infiltrera ner i 
markvattenzonen och i huvudsak tas upp av växtligheten.

LOD - Lokalt 
omhändertagande 
av dagvatten

Dagvatten från enskilda fastigheter eller grupper av 
fastigheter tas omhand inne på privat mark. Detta kan 
åstadkommas genom infiltration och avdunstning eller 
genom fördröjning av dagvattnet.

Perkolation Långsam rörelse (hos vatten) genom lager av 
vattenomättat, poröst material. Vattnet leds ner i 
stenfyllnader från vilka vattnet får perkolera ut i 
omgivande marklager.

Policy Grundprinciper för en organisations handlande i en viss 
fråga.

Recipient I detta fall: sjö eller vattendrag som tar emot dagvatten.

Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri, arbetsplats, 
serviceanläggning med mera.

Tungmetall Metaller vars densitet överstiger 5 g/cm3. Till de 
vanligaste hör bland annat kvicksilver, kadmium, bly, 
koppar, zink och krom.

Ytlig
dagvattenavledning

Dagvattnet avleds på ytan så det är i kontakt med och 
påverkas av solljus, växtlighet och mark. Till exempel i 
diken, bäckar, dammar och våtmarker.

Öppna 
dagvattenlösningar

Ett övergripande begrepp som omfattar allt 
omhändertagande av dagvatten som inte sker genom 
traditionell avvattning i slutna ledningssystem.
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Översiktplan Planinstitut enligt plan- och bygglagen över en hel 
kommun som i stort anger hur mark- och vattenområden 
långsiktigt är avsedda att användas samt hur 
bebyggelseutvecklingen bör ske.

_________________
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-02 KS/2020:7 - 009 
Staben

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150 - 577 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM   E-post: linda.aldebert@katrineholm.se

Telefax: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Linda Aldebert 

Remissanvisningar - Revidering av Dagvattenpolicy
Bakgrund 
Dagvattenpolicy för Katrineholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-03-16 § 
120 och ska nu revideras. För att effektivisera klimatanpassningsarbetet gällande 
dagvatten så finns en ambition att samla kompetensen samt styrningen av frågan 
gemensamt i Flens-, Katrineholms- och Vingåkers kommuner samt gemensamma VA-
bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB.  Därför har ett förslag till en gemensam 
dagvattenpolicy tagits fram i samverkan mellan kommunernas respektive 
samhällsbyggnadsförvaltningar.  

Konkretiseringar av dagvattenpolicyn görs i respektive kommun med mer detaljerade 
bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en handlingsplan för 
dagvatten. Där kommer det att fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras inom och 
mellan kommunen och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov och 
vidare till tillsyn enligt miljöbalken.  

Revideringen av dagvattenpolicyn omfattar en förstärkning av skrivningar gällande 
klimatanpassning av dagvattenanläggningar samt betydelsen av lokalt 
omhändertagande av dagvatten för att klimatanpassa våra tätorter. I tidigare version av 
Katrineholms dagvattenpolicy redogjordes även för den ansvarsfördelning som ska gälla 
för olika ansvar i frågan. Detta kommer respektive kommun ta ställning till utifrån de 
lokala förutsättningar som råder.  

Gemensamt för alla ärenden 
 Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska 

belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska 
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, 
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner. 

 Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska 
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, 
vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i 
remissvaren/yttrandena. 

Inskickande av underlag 
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet.  
I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-02

Staben 

förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. 
Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via 
e-post till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se

Avstå från att yttra sig 
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte 
kommer att svara.  

Frågor kring ärendet 
Kontakta i första hand den person ni fått remissen ifrån. Namn och telefonnummer 
framgår nedan.  

Inlämningsdatum 
Eventuella yttranden ska vara hos kommunledningsförvaltningen senast 2020-09-30. 

Remissinstanser 
Bygg- och miljönämnden 
Service- och tekniknämnden 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Katrineholm Fastighets AB 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Kontakt 
Linda Aldebert 0150- 568 25 
linda.aldebert@katrineholm.se 
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- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Inledning 
I denna policy redovisas riktlinjer för dagvattenhantering i Flens-, Katrineholms- och Vingåkers 
kommuner. Här redogörs för hur avledning och uppsamling av dagvatten ska ske i 
detaljplanelagt område eller i område som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412). Dagvatten definieras som regn, smältande snö eller uppträngande grundvatten som 
tillfälligt rinner över hårdgjorda ytor. 

Policyn gäller i huvudsak vid nyproduktion och vid ändrad markanvändning. Policy gäller även i 
samband med renovering och ombyggnad i befintlig miljö där det är tekniskt möjligt.   

Policyn förordar i första hand öppet, lokalt omhändertagande av dagvatten, så kallat LOD. Det 
innebär att dagvattnet ska reduceras och fördröjas inom varje fastighet där det bildas och 
därmed minimera behovet av bortledande och även minimera risken för översvämning och 
förorening av vattnet. Förutsättningar för dagvattenanläggningar ska hanteras tidigt i 
kommunernas planarbete och vattnet ska ses som en resurs i stadsbyggandet. 

Dagvatten ska vid om- och nybyggnation inte blandas med spillvatten och det ska inte ledas till 
de kommunala reningsverken. Reningsverken är konstruerade för att rena spillvatten från 
främst organiskt material, kväve och fosfor. Förorenat dagvatten innehåller ofta tungmetaller 
och oljerester kan försämra reningsprocesserna i reningsverket. Dagvatten i spillvattennätet kan 
också orsaka breddning av orenat avloppsvatten vid höga flöden och ihållande regn. 

Våra sjöar och vattendrag belastas i dagsläget av miljöskadliga ämnen och näringsämnen, som 
bl.a. kommer från dagvatten. I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten finns ett 
utpekat ansvar för kommunen och det är i EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 
genom 5 kap. miljöbalken tydliggjort att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte får 
försämras. Det är därför viktigt att på olika sätt arbeta för att minska föroreningarna i 
dagvattnet. Framtagandet av denna dagvattenpolicy är ett led i detta arbete. 
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Policy för dagvattenhantering 
Riktlinjer för att uppfylla policyn: 

1. Dagvattnet ska alltid ses som 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.

2. Dagvattenflöden ska reduceras och fördröjas så att belastning på ledningsnät och

recipienter begränsas.

3. Dagvattenanläggningar ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid

kraftiga regn.

4. Dagvattenanläggningar utformas med hänsyn till lokala förutsättningar vid placering,

dimensionering och reningsfunktion.

5. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.

6. Dagvattenanläggningar ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna

avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten.

7. Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikationer och anvisningar om

dagvattenhantering och med hänsyn till klimatförändringens effekter.

Genomförande  
Utöver denna dagvattenpolicy kommer konkretiseringar av policyn att göras i respektive 
kommun med mer detaljerade bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en 
handlingsplan för dagvatten. Där kommer det att fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras 
inom och mellan kommunen och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov 
och vidare till tillsyn enligt miljöbalken.  

Revidering 
Dagvattenpolicyn ska revideras vid behov. En aktualitetsprövning för en eventuell revidering ska 
ske med fyra års intervall.  

_______________________  
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Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om tillstånd till täkt av berg
m.m.inom fastigheten Eriksberg 65:1 i Katrineholms kommun.

B Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd.Mark- och
miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet bestående i täkt av berg,
hantering av entreprenadberg och vattenverksamhet inom fastigheten
Eriksberg 65:1 i Katrineholms kommun nu fråga om prövningstillstånd.

B Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens avgörande står därför fast.

Utdömande av vite nu fråga om prövningstillstånd. Överklagat
avgörande: Nacka Tingsrätts, mark- och miljödomstolens, dom 2020-04-
16 i mål nr M 1606-20.

B Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens avgörande står därför fast.

Detlajplan för Luvsjön, etapp 4, del av fastighetn Sjöholm 2:2 i
Katrineholms kommun nu fråga om prövningstillstånd.

B Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens avgörande står därför fast.

Förlängd prövotid enligt miljöbalken för Mirec Recycling Solutions AB (f d
SIMS Recycling Solutions AB) på fastigheten Karossen 5 i Katrineholms
kommun.

B Miljöprövningsdelegationen beslutar att förlänga redovisningstiden.
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Beslut om upphävande av strandskyddsdispens på fastigheten
                    XXXXX, Katrineholms kommun
B      Länsstyrelsen beslutar upphäva det överprövade beslutet.

Överklagande av bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommuns
beslut om bygglov för ombyggnation av kontorslokaler till gruppbostad
(LSS-boende) nu fråga om avskrivning

B Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.
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