
PROTOKOLL

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2023-03-01 00:00:00, KTS-salen, Vita huset, klockan 14.00-14.30

Beslutande Christer Sundqvist (M), Fredrik Malmström (S), Bertil Carlsson (C), Anna Ringdahl (S), Börje

Söderström (S), Tommy Eriksson (S), Dag Dunås (KD), Britt Gustafsson (SD) och Matilda Lundh

Åkervall (MP).

Beslutande ersättare Katarina Rosenlund-Svensson (S) och Wahid Moosawi (M).

Ersättare Gustav Bengt Emanuel Eriksson (S), Annelie Geiborg (S),Lars Gustafsson (S), Zeljko Klemse (S),

Oscar Dieden (M), Emil Åhl (KD), Richard Hermansson (SD), Jöran Mathiesen (V).

Övriga deltagande Sekreterare Rasmus Berglöv, förvaltningsschef Magnus Runesson, avdelningschef Eva

Frykman, avdelningschef Erik Bjelmrot, planarkitekt Yeneba King Liljencrantz,

bygglovhandläggare Lisa Mossberg, bygglovshandläggare Jack Härenvall, miljöinspektör

Christoffer Lundgren Björnqvist, byggnadsinspektör Hugo Kron Andersson, administratör

Michaela Sjöman och administratör Hanna Sving.

Underskrifter

Ordförande: Christer Sundqvist (M)

Sekreterare: Rasmus Berglöv

Utsedd justerare: Dag Dunås (KD)

Justeringens plats

och tid
2023-03-06 Digitalt

Paragrafer 13 - 29

Datum för anslags uppsättande 2023-03-07 Datum för anslags nedtagande 2023-03-28

Förvaringsplats av protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Val av justerare

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden utser Dag Dunås (KD) att justera dagens protokoll.

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

BMN §13 INFO.2023.4
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Fastställande av dagordning

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och fastställa utsänd dagordning.

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

BMN §14 INFO.2023.5
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Information

· Redovisning av handläggningstid för bygglov redovisas av Erik Bjelmrot

· En genomgång av Katrineholmskartan genomförs av Erik Bjelmrot

Yttranden
Under informationspunkten yttrar sig Christer Sundqvist (M) och avdelningschef Erik 
Bjelmrot.

BMN §15 INFO.2023.1
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

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 2023-01-17- 2023-02-14 med stöd av

gällande delegation.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse redovisning av delegationsbeslut

Delegationsrapport 230117-230214

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M) och Bertil Carlsson (C).

Beslutet skickas till:

Akten

BMN §16 INFO.2023.2
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2023
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, 
daterad 2023-03-01.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga 
för fortsatt arbete med planerna.

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 prioriterade utifrån poängsättning inom olika kategorier. För varje 
kategori får detaljplanen en poäng från 1 – 4 som sedan räknas ihop till en totalpoäng för 
planen. Desto fler poäng planen får ju högre prioriteras den.

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

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-13
Tjänsteskrivelse för pågående planer
Pågående planer_1mars2023.pdf

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M) och avdelningschef Erik 
Bjelmrot.

Beslutet skickas till:
Akten

BMN §17 PLAN.2023.1
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Godkännande, detaljplan för Duvestrand - norra delen,

fastigheterna Räfsan 3 samt del av Nävertorp 5:1

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat

den 15 februari 2023.Vidare beslutar nämnden att godkänna upprättat planförslag och

överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för antagande.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de synpunkter som har inkommit har blivit

tillgodosedda, eller bemötts i de fall de inte har blivit tillgodosedda.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bemötande av synpunkter redovisas i

granskningsutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen skapar förutsättningar att bygga ca 30 enbostadshus. Naturmarken som

bevaras ramar in bebyggelsen och bibehåller bostadsområdets gröna karaktär. En ny

lokalgata länkar samman det nya bostadsområdet med det befintliga, och en gc-väg

ansluter i norr för att förbättra tillgängligheten för cyklister och fotgängare.

Planförslaget har varit ute 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.

Totalt inkom 10 yttranden, varav 6 utan synpunkter. Samtliga yttranden, förvaltningens

kommentarer, samt vilka ändringar som har gjorts i detaljplanen efter granskningen finns

sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat den 15 februari 2023.

Planuppdragets syfte är att skapa förutsättningar för fortsatt befolkningstillväxt med

bostäder i olika upplåtelseformer och boendetyper.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-15

Tjänsteskrivelse

Granskningsutlåtande

Planbeskrivning

Plankarta A4-format

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), planarkitekt Yeneba

King Liljekrantz, avdelningschef Erik Bjelmrot och Wahid Moosawi (M).

BMN §18 PLAN.2020.6
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Beslutet skickas till:

OBOS Mark AB

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus inom fastigheten XXXXX
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av fritidshus. Vidare beslutar nämnden att debitera en avgift på 5 586 kronor enligt 
gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap 4-5 §§ plan- och bygglagen
(PBL) gällande markens lämplighet och 3 kap 4 § miljöbalken (1998:808) gällande 
väsentligt samhällsintresse.

Brukningsvärd jordbruksmark

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk enligt 3 kap 4 § miljöbalken.

Föreslagen åtgärd utgör inte ett väsentligt samhällsintresse.

Större delen av föreslagen åtgärd tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Idag 
används marken till bete och hushållsvall. Resterande del av marken ligger inom ett 
område utpekat som naturbetesmark i Länsstyrelsens program för grön infrastruktur 
enligt yttrande från miljöstrateg/kommunekolog.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus inför kommande tomtavstyckning. Fritidshuset 
föreslås ha en byggnadsarea på 50 kvadratmeter.

Området ligger inte inom detaljplan eller har områdesbestämmelser och ny bebyggelse 
kräver inte planläggning.
För området gäller Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun- del landsbygd.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att lämna synpunkter, enligt 9 kap. 25 § PBL.
En synpunkt har kommit in och avser att vattendraget inte generar strandskydd.

Förslag till avslag har kommunicerats med sökanden och ett yttrande har inkommit. 
Sökanden vill placera fritidshuset inom 100 meter från vattendraget samt gör 
bedömningen att jordbruksmarken tas i anspråk utan att de kan fortsätta odla på 
marken.

BMN §19 XXXXX

9(26)



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Som bemötande på yttrandet gör samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt bedömningen 
att föreslagen åtgärd tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.

Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning och miljöstateg/kommunekolog har 
yttrat sig i ärendet.

Upplysningar
Beslutet går att överklaga. Se bilaga hur man överklagar.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-15
Tjänsteskrivelse

Ansökan om förhandsbesked
Yttrande från planenheten
Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Yttrandefrån sakägare
Yttrande från sökande
Situationsplan

Bilder platsbesök 22-09-22.pdf
Ortofoto

Karta

Hur man överklagar

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:
XXXXX
Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage/ekonomibyggnad på
fastigheten XXXXX, blivande XXXXX
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage/ekonomibyggnad inför tomtavstyckning. Vidare beslutar 
nämnden att för handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 9310 kronor enligt 
kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering
Den förslagna 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/ekonomibyggnad. Efter tomtavstyckning beräknas den nya fastigheten få en 
storlek om cirka 104000 m2. Den föreslagna platsen för huset ligger på skogsmark. Inom 
fastigheten finns det även jordbruksmark som sökanden vill bruka med betesdjur. 
Platsen ligger nära landsväg. Infart och enskild väg skall anordnas till tänkt bostadshus.

Området omfattas inte av detaljplan eller ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inget 
plankrav ställs för nybyggnad.

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 byggnadens form, färg samt storlek. Sökande har besvarat 
yttrandet.

Platsbesök har gjorts av handläggare.

BMN §20 XXXXX
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Upplysningar
Anmälan om enskilt avlopp ska göras till samhällsbyggnadsförvaltningen lämpligtvis i 
samband med bygglovsansökan.

För ekonomibyggnad/garage kan samhällsbyggnadsförvaltningen kräva en 
bygglovsansökan för åtgärd och det söks lämpligen i samband med bygglov för 
enbostadshuset.

Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Utformningen 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.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-15
Tjänsteskrivelse

Ansökan

Foto

Översiktskarta

Situationsplan XXXXX
Översiktsbild XXXXX
XXXXX Ny tomt.pdf

Yttrande från planenheten
Yttrande från miljöavdelningen

Remissvar från SVAAB
Yttrande från sakägare XXXXX - med synpunkter
Yttrande från XXXXX och XXXXX - med synpunkter
Yttrande försvarsmakten.pdf

Yttrande XXXXX Fastighetsägare.pdf
XXXXX bild 2.pdf 
XXXXX bild 3.pdf 
XXXXX bild 4.pdf 
XXXXX bild 1.pdf

Bygg- och miljönämndens överläggning
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Wahid Moosawi (M), 
bygglovshandläggare Jack Härenvall och avdelningschef Erik Bjelmrot.

Beslutet skickas till:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Byggsanktionsavgift för påbörjad åtgärd utan

startbesked på fastigheten Eriksberg 1:1, Valla Gård

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att AB Ericsbergs Säteri påförs en sanktionsavgift på 51

712 kronor (femtioentusensjuhundratolv kronor). Vidare beslutar nämnden att

sanktionsavgiften ska betalas till samhällsbyggnadsförvaltningen inom två månader efter

det att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige.

Motivering
Byggherren har påbörjat byggnation av en flispanneanläggning på fastigheten Eriksberg

1:1 som kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § p.1 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).

Byggnationen har påbörjats innan bygglov samt startbesked erhållits och påförs därmed

en byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap. 51 § PBL och

9 kap. 6 § p. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338).

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga skäl till att sätta ner byggsanktionsavgiften enligt

11 kap. 53 a § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Den 29 december 2022 genomfördes ett platsbesök av byggnadsinspektörer från

samhällsbyggnadsförvaltningen, flispanneanläggningen var då uppförd.

Ericsbergs Säteris ombud förklarade att flispanneanläggningen kommer att användas

cirka två månader om året till lantbruket och resterande året till biogasanläggningen.

Efter denna förklaring av flispanneanläggning användningsområde gjorde

samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att byggnaden inte är en bygglovsbefriad

ekonomibyggnad enligt 9 kap. 3 § PBL utan en bygglovspliktig komplementbyggnad.

"Det räcker inte att gården är taxerad som jordbruksfastighet för att få bygglovsfrihet, i fall

efter fall man måste göra en helhetsbedömning för att komma fram till om en

ekonomibyggnad är lovfri.

Jordbruket är den huvudsakliga näringen på fastigheten och inte underordnat någon annan

näringsverksamhet som kan framstå som självständig.

Lagkommentar till PBL 9:3 -Annika Gustafsson, Bygglovsboken"

BMN §21 TILLS.2022.54
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Den 11 januari 2023 ansöker AB Ericsbergs Säteri om bygglov för nybyggnad av

flispanneanläggning efter uppmaning från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglov för nybyggnad av flispanneanläggning beviljades 2023-01-23 § D 54.

I beslutet upplystes det om att ett tillsynsärendet startats och att en byggsanktionsavgift

kommer att tas ut.

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden, inget svar har kommit in.

Upplysningar
Beslutet går att överklaga, se bilaga Hur man överklagar

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-05-15

Tjänsteskrivelse

Bilder platsbesök

Karta

Situationsplan placering

Beräkning av byggsanktionsavgift TILLS.2022.54

Hur man överklagar

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Wahid Moosawi (M) och

bygglovshandläggare Lisa Mossberg.

Beslutet skickas till:

Ericsbergs Säteri

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd för Livsmedel
Katrineholm på fastigheten Linnean 4
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att inte bevilja XXXXX med den enskilda firman och 
verksamheten Livsmedel Katrineholm på fastigheten Linnean 4 tillstånd till 
detaljhandelsförsäljning med tobaksvaror.

Motivering
Nämnden bedömer att sökande inte är lämpliga då man inte uppfyller kravet om 
ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2§ i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Det eftersom sökande inte lämnat en finansieringsplan med tillhörande 
dokumentation som nämnden bedömer nödvändig i ärendet för att i tillräcklig 
omfattning utreda den sökandes faktiska uppstartskostnader och därigenom styrka den 
ekonomiska lämpligheten (prop. 2017/18:156 s. 63).

Enligt 5 kap. 6-7§ LTLP ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs 
för kommunens prövning och tillsyn bifogas och i verksamheten ska det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Sökande har inkommit med två separata egenkontrollprogram för tobak. Nämnden 
bedömer att de egenkontrollprogram som lämnats inte är lämpliga för verksamheten, 
varpå ansökan ska avslås (prop. 2017/18:156 s. 65).

Sammanfattning av ärendet
XXXXX med den enskilda firman och verksamheten Livsmedel Katrineholm har 
2022-07-08 inkommit med en ansökan om tillstånd att sälja tobak enligt 5 kap. 3 § lag om 
tobak och liknande produkter (2018:2088). Försäljning ska ske i verksamhetens lokal på 
Vasavägen 9 i Katrineholm, fastigheten Linnean 4.

Sökande efterfrågar ett möte för genomgång av tillståndsansökan för tobak. Ett möte 
genomförs 2022-07-08 hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm. Under mötet 
sker en genomgång av den dokumentation som behöver inkomma för att ansökan ska bli 
komplett. Handläggare skickar efter mötet (2022-07-11) en summering av vad som gicks 
igenom under mötet och vad som behöver inkomma av sökande. Även om en del 
handlingar inkommer i ärendet under juli och augusti månad bedöms inte ansökan 
komplett. En kompletteringsbegäran skickas således till verksamheten 2022-08-25 för det 
som saknas.

En påminnelse om att inkomma med kompletteringarna skickas till sökande 2022-09-13. 
Sökande inkommer med kompletteringar 2022-09-19. Nämnden bedömer att inkomna

BMN §22 ATL.2022.1191
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

handlingar fortfarande inte uppfyller lagstiftningens krav och det som efterfrågats i 
kompletteringsbegäran.

En ny kommunicering sker till sökande 2022-10-05 där utredare förtydligar brister i 
inkommet material samt vad som saknas för att ärendet ska bli komplett. Ingen 
återkoppling sker. En ny påminnelse om att inkomma med handlingar skickas till sökande 
2022-11-18, svar önskas senast 2022-12-09. Trots ytterligare påminnelser har inga 
kompletteringar inkommit, 2023-01-17. Ansökan bedöms inte komplett. Utredning har 
skett på de uppgifter som inkommit i ärendet.

Utredning kommuniceras till sökande 18 januari. Eventuellt yttrande önskas senast 1 
februari. Inget yttrande har inkommit.

Ärendebeskrivning
Se bilagd utredning.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten i Linköping.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-13
Utredning

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till: Sökande, Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Yttrande om överklagat tillstånd till djurhållning, Åkerö
Förvaltning AB, Ottekil 4:15, Mål nr 488-23
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande till Mark- och 
miljödomstolen:

Villkor 7
Nämnden anser att det är tillräckligt att verksamheten inkommer med 
energihushållningsplanen senast 2 mån efter att tillståndet tagits i anspråk. Dock vill 
nämnden poängtera att det är viktigt att energiaspekten vägs in vid utformningen av 
stallarna.

Villkor 8
Verksamheten har i ansökan endast angivit att det ska eldas ved och grisar.

Om MPD avser att ge tillstånd till att elda annat material än ved bör kontrollen av 
utsläppen ske oftare och i samband med de olika bränsleslagen.

Att elda annat än vad pannan är avsedd för kan medföra större miljöpåverkan och det är 
möjligt att andra krav på pannan skulle vara aktuellt. Exempelvis ytterligare rening eller 
mätning.

Nämnden ser inte att torr halm som är avsedd för att elda med i panna är ett avfall.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har 2023-01-23 från Mark- och miljödomstolen fått möjlighet att 
yttra sig över verksamhetens överklagande av villkor 7 och 8 i beslut om tillstånd till 
utökad djurhållning. Tillståndsbeslutet fattades 2022-12-13 av 
Miljöprövningsdelegationen i Uppsala.

Ärendebeskrivning
Åkerö Förvaltning AB bedriver tillståndspliktig djurhållning med grisar och nöt och klassas 
som industriutsläppsverksamhet. Verksamheten har sökt och fått ett nytt tillstånd till att 
utöka antalet grisar och har nu överklagat villkor 7 och 8 i tillståndsbeslutet.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-15
Beslut från Länsstyrelsen
Underrättelse från Nacka TR M 488-23 Aktbil 7.pdf

BMN §23 MIL.2019.2082
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2023
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta kontrollplan för livsmedelskontrollen 2023.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till kontrollplan för bygg- och 
miljönämndens livsmedelskontroll 2023. Planen redovisar bland annat vilka resurser och 
andra förutsättningar kommunen har för kontrollen, hur livsmedelskontrollen bedrivs 
och vilka planer för kontrollen som finns för året.

Ärendebeskrivning
Alla kontrollmyndigheter ska varje år ta fram en plan för sin livsmedelskontroll, som 
gäller en period om minst tre år. Det framgår av 3 e § i LIVSFS 2005:21. Där finns också 
fler detaljer om vad planen ska innehålla. Av planen ska framgå hur myndigheten arbetar 
för att uppfylla kraven om offentlig kontroll i förordning (EU) 2017/625.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-14
Kontrollplan livsmedel 2023

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Akten

BMN §24 LIV.2023.218
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Årsredovisning 2022 för bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2022 för bygg- och 
miljönämndens verksamhet. Det redovisade nettoresultatet visar på ett överskott på 86 
000kr.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-14
Årsredovisning 2022 BMN

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Akten

BMN §25 ALLM.2023.6
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2023
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till internkontrollplan för 
2023.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för bygg-
och miljönämndens ansvarsområde. Förvaltningen har gjort en bedömning utifrån risk 
och väsentlighet inom nämndens verksamhetsområde kopplat till 
myndighetsutövningen. Planen omfattar tre kontrollområden som alla anses ha en möjlig 
risk för brist samt en väsentlighet som bedöms som kännbar eller allvarlig. 
Kontrollområden är desamma som föregående år.

De tre kontrollområden som utgör planen är rättssäkerhet, rättidsprövning och 
ekonomisk uppföljning. Dessa områden avrapporteras inte i någon annan form. 
Områden, processer eller rutiner som följs upp och kontrolleras genom andra 
upparbetade kontroller eller via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete behöver inte 
tas med i internkontrollplanen.

Kontrollområdet rättssäkerhet kontrollerar att beslut inte innehåller formfel. Kontrollen 
görs kontinuerligt när beslut från övre instans gällande prövningar av nämndens tidigare 
beslut inkommer. Samtliga beslut kontrolleras.

Kontrollområdet rättidsprövning kontrollerar att rättidsprövningar sker i rätt tid och med 
det avses en vecka från det att en överklagan av beslut inkommer till förvaltningen. 
Rättidsprövningen i sig är inte ett beslut utan ses som verkställighet och i detta fall 
innebär det att prövningen kan göras av samtliga tjänstemän på förvaltningen. Samtliga 
rättidsprövningar kontrolleras och kontrollen sker två gånger per år.

Kontrollområdet ekonomisk uppföljning syftar till kontroll av att byggärenden samt miljö-

och hälsoskyddsärenden debiteras enligt taxa. Stickproven görs på utvalda ärendetyper 
genom att jämföra ärendets debitering med aktuell beslutad taxa. Kontrollen görs två 
gånger per år.

Internkontrollplanen följ upp och redovisas för nämnden i augusti samt februari/mars.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-13
Internkontrollplan 2023

BMN §26 ALLM.2023.5
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M.

Beslutet skickas till:
Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Plan med budget för bygg- och miljönämnden 2023
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till budget för bygg- och 
miljönämnden 2023.

Deltagande
Dag Dunås (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I bilaga redovisas plan med budget för bygg- och miljönämnden 2023.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-14
Tjänsteskrivelse

Plan med budget 2023

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M) och Dag Dunås (KD)

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten

BMN §27 ALLM.2022.29
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Internkontrollrapport 2022 för bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollrapporten 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens kontrollmoment rör rättssäkerhet, rättidsprövningar och 
ekonomisk uppföljning.

Kontrollmomentet "Rättidsprövning" avser att visa om rättidsprövning sker i rätt tid och i 
enlighet med delegationsordningen. I 2 av 18 fall har rättidsprövningen överskridit en 
vecka (8 och 34 dagar).

"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med stickprov av 30 miljöärenden (varav 15 
avloppsärenden) och 15 byggärenden. Samtliga ärenden är debiterade och debiterade 
enligt antagen taxa.

"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel. Här 
granskas samtliga överklagade ärenden där dom kommit från överinstans under året. 
Inte i något fall har överprövande myndighet återförvisats eller upphävts av formella fel.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-15
Internkontroll-rapport 2022.pdf

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten

BMN §28 ALLM.2022.8
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Meddelande

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

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2023-02-15
Meddelanden

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

BMN §29 INFO.2023.3
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