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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2021-09-22 

BMN §90 PLAN.2021.1 

Rapportering av pågående planer med tidplaner och 

prioriteringsordning 2021 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, 
daterad 2021-09-22. 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Reijo Eriksson (V). 

Motivering 
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 översiktplanering, program och gestalningsprogram 
finns också med i dokumentet. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse för pågående planer 
Pågående planer 2021-09-22 .pdf 

Beslutsmottagare 
Bygg- och miljönämnden 
Akten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2021-09-22 

BMN §91 PLAN.2018.9 

Godkännande- Detaljplan för Backa förskola 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2021-09-08

2. Godkänna detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och Sand bäcken 3:1

(Utbyggnad av Backa förskola) samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för

antagande.

Tilläggsyrkande 
Nicklas Adamsson lämnar ett skriftligt tilläggsyrkande: 

Niklas Adamsson (MP), yrkar att hastigheten förbi förskolan begränsas till 30 km/h. 

Bes/utsgång 
Ordförande finner att det finns ett huvudförslag och ett tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden 

beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Därefter ställer 

ordförande Nicklas Adamssons (MP) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden 

avslagit tilläggsyrkandet. 

Reservation 
Nicklas Adamsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande. 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Niklas Adamsson (MP), 

Alexander Forss (KD), Reijo Eriksson M. 

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 17 juni till 22 juli 

2021. Totalt inkom 12 yttranden varav 8 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens 

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

sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2021-09-08. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning Antagande 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

5(14) 









... . .  - -

� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2021-09-22 

BMN §94  

Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och 

miljödomstolen, XXXXX 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, 
ansöka om utdömande av vite om 3000 kronor (tretusen kronor) vardera för XXXXX och 
XXXXX för varje period om en månad som häcken inte ansats enligt kommunens 
riktlinjer. 
Perioderna som avses är; 
15 april 2021 - 14maj 2021, 
15 maj 2021 - 14 juni 2021, 
15 juni 2021 - 14 juli 2021, 
15 juli 2021 - 15 augusti 2021. 

Totalt ansöks ett utdömande av 12000 kronor vardera för XXXXX och XXXXX. 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Reijo Eriksson (V). 

Motivering 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-06 att förelägga fastighetsägarna att ansa 

häcken enligt kommunens gällande riktlinjer. 

Föreläggandet förenades med ett vite om 3000 kronor vardera samt ett löpande vite om 
3000 kronor vardera för varje period om en månad som häcken inte ansats enligt 
kommunens riktlinjer. 

Kommunens riktlinjer föreskriver att häckar får på ett avstånd om 10 meter åt vardera 
håll från korsningar samt ha en max höjd om 0,8 meter, 2,5 meter från vardera sida om 
utfarter. 

Båda fastighetsägarna delgavs beslutet. XXXXX via signerat delgivningskvitto och XXXXX 
via delgivningsman. 

En av fastighetsägarna, XXXXX, överklagade beslutet till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen avslog överklagan varpå beslutet överklagades till mark- och 
miljödomstolen som fastställde domen, dock med ändring av tidsfristen till en månad 
efter att deras beslut vunnit laga kraft. Domen överklagades till Mark- och 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2021-09-22 

miljööverdomstolen som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Föreläggandet 

vann därmed laga kraft 2020-04-07. 

Vid ett platsbesök 2021-08-24 konstaterades att häcken fortfarande inte följer 

Katrineholm kommuns gällande riktlinjer. 

Riktlinjerna säger max 0,8 meter hög i korsningen, 10 meter åt vardera håll samt 

max 0,8 meter hög, 2,5 meter åt vardera håll vid utfart. 

Med anledning av detta ansöker bygg- och miljönämnden om utdömande av vite enligt 

11 kap 37§ PBL. 

De tidigare viten som utdömts fastställdes till 3000 kronor vardera vid nämndens tidigare 

sammanträden 2020-08-12, 2020-12-17, 2021-02-03 samt 2021-05-05. Polismyndigheten 

har meddelat att XXXXX inte har betalt nåt vitesbelopp, varav det första ligger för 

indrivning hos Kronofogden. 

XXXXX har betalat det första vitet men inte de tre sista. 

Ett utdömande är överklagat till Hovrätten den 9 juni. 

Katrineholms service- och teknikförvaltning har två gånger (september -19 och juni-21) 

klippt in häcken till fastighetsgräns för att trottoaren ska kunna gå att använda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Protokoll 2019-02-06 - BMN §16 

Signerat delgivningskvitto åter från XXXXX 

Information - delgivningsbekräftelse 

Svea HR P 14014-19 Slutligt beslut Prövningstillstånd 2020-04-07 

Domstolsbeslut Nacka TR 2020-11-11 M 5888-20 

Intyg från fastighetsregistret 

24 aug 

6 juli 

Beslutsmottagare 
Nacka Tingsrätt 

Akten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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