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Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §26 INFO.2020.1

Information

Avdelningschef Erik Bjelmrot redovisar handläggningstid på bygglov.

Miljöinspektör Patrik Johansson ger en slutrapport av samverkansprojektet "Information

om farliga ämnen i varor".

Miljöinspektör Jenny Herbertsson och Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson ger

information angående Öljaren-projektet.

Avdelningschef Eva Frykman ger information utifrån Tertialrapporten.

Eva Frykman informerar också om trängseltillsyn.

Presentation sker av nyanställde miljöinspektör Amanda Svensson samt praktikant

Adnan Osman.
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BMN §27 INFO.2020.2

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till

handlingarna.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Christer Johansson (M).

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2020-02-18 - 2020-04-28 med stöd av

gällande delegation.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut

Delegationslista 200219-200428

Beslutsmottagare
Akten
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BMN §28 PLAN.2020.1

Rapportering av pågående planer med tidplaner och

prioriteringsordning 2020

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,

daterad 2020-05-13.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att uppdra åt ordförande Martin Edgélius att på

delegation av bygg- och miljönämnden godkänna detaljplanen för Gersnäs 3:8, skola på

norr (Plan.2016.14) efter det att samtliga handlingar finns att tillgå för att sedan sändas

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Om något som till stor del

påverkar ärendet redovisas i kommande utredning ska delegationen dras tillbaka och

beslut tas av Bygg- och miljönämnden.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Lars Levin (L), Nicklas

Adamsson (MP), Bertil Carlsson (C) och Reijo Eriksson (V)

Sammanträdet ajourneras under ärendets överläggning klockan 14.50-15.07.

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 2020-05-13.pdf
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Beslutsmottagare
Akten
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BMN §29 PLAN.2020.4

Planuppdrag - Detaljplan för Svartbäcksvägen, del av

fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att

upprätta en ny detaljplan för Svartbäcksvägen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1,

Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP), Ulf

Rosén (KD), Bertil Carlsson (C) och Börje Söderström (S).

Reservationer

Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se separat bilaga.

Kristedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se separat bilaga.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att

upprätta en ny detaljplan för Svartbäcksvägen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1,

Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Miljöpartiet yrkar:

Miljöpartiet yrkar att bebyggelsen på fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholm

begränsas till att endast omfatta radhusen utmed Svartbäcksvägen och att dessa byggs

på ett sådant sätt att de i så liten utsträckning som möjligt inkräktar på

Svartbäcksområdet.

Miljöpartiet yrkar också att det i köpehandlingarna för fastigheten Sandbäcken 3:1 finns

miljökrav på den byggnation som ska uppföras så att kommunen medverkar till en tydlig

utveckling av ett mer miljövänligt och klimatsmart byggande, t ex att de hus

som uppförs byggs i trä.

Kristdemokraterna yrkar:

Kristdemokraterna yrkar på begränsning av höjden på punkthusen utifrån att områdets

karaktär ska bibehållas.

Beslutsgång

Ordförande Martin Edgélius ställer förslagen mot varandra och finner att Bygg- och

miljönämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.

Motivering
Förfrågningar om att bygga på området har inkommit och därför aktualiseras nu

området för detaljplaneläggning.
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 100-200 bostäder på området.

Större delen av området är utpekat för bostäder i Katrineholms Översiktsplan 2030, en

mindre del i norr är utpekad som grönyta. Området omfattas av detaljplan antagen 1970

som anger användningen park och motortrafikändamål.

Detaljplanen uppfyller kriterierna för prioriteringsgrupp 1 och plankostnaderna regleras i

planavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande

enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Maj

2020

2021

1

2021

2

2021

3

2021

4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Planuppdrag

Plan-PM

Beslutsmottagare
Akten
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BMN §30 PLAN.2020.5

Planuppdrag - Detaljplan för bostäder vid Backavallen,

del av fastigheten Backa 6:2, Katrineholm

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att

upprätta en ny detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2,

Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP) och

Ulf Rosén (KD).

Reservationer

Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se separat bilaga.

Kristedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se separat bilaga.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att

upprätta en ny detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2,

Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Miljöpartiet yrkar:

Miljöpartiet yrkar att bebyggelsen på fastigheten Backa 6:2 höjdmässigt begränsas så att

de hus som uppförs inte är högre än närliggande flerfamiljshus.

Miljöpartiet yrkar också att det i köpehandlingarna för fastigheten Backa 6:2 finns

miljökrav på den byggnation som ska uppföras så att kommunen medverkar till en tydlig

utveckling av ett mer miljövänligt och klimatsmart byggande, t ex att de hus

som uppförs byggs i trä.

Kristdemokraterna yrkar:

Kristdemokraterna yrkar på begränsning av höjden på punkthusen utifrån att områdets

karaktär ska bibehållas.

Motivering
Kommunen har i översiktsplanen pekat ut området som idrottsområde med inslag av

verksamheter och bostäder. Förfrågningar om att bygga på området har inkommit och

därför aktualiseras nu området för detaljplaneläggning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 100-200 bostäder på området.

Området omfattas av detaljplan antagen 1958 som anger användningen idrottsändamål.
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Detaljplanen uppfyller kriterierna för prioriteringsgrupp 1 och plankostnaderna regleras i

planavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande

enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Maj

2020

2021

1

2021

2

2021

3

2021

4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planuppdrag

Plan-PM

Beslutsmottagare
Akten
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BMN §31 BYGG.2020.48

Ansökan om bygglov för nybyggnad av

transformatorstation, inom fastigheten

SKÖLDINGE-ROSENDAL 1:2

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för åtgärden.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt

samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren är ansvarig.

Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att

- Kontrollplan datumstämplad 2020-02-04 fastställs

- Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för

slutbesked är ifylld och undertecknad kontrollplan.

3. Sökanden ABEKA El & Kraftanläggningar AB (organisationsnummer 556515-7012) påförs

en byggsanktionsavgift om 33 701kronor.

Sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun, inom två månader efter det

att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige.

4. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 9 310 kronor, enligt

kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och

bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till landskaps-

bilden samt att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses

inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för sitt ändamål och

att det har en god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms

uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 31 och 10 kap. 23 §§ PBL och bygglov och

startbesked kan därmed ges.

Byggherren har genomfört åtgärden innan startbesked utfärdats och påförs därmed en

sanktionsavgift, med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 12 § 9 p. plan- och

byggförordningen (2011:338) (PBF).
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Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-04, gäller nybygg-

nad av en transformatorstation med en byggnadsarea om 8,5 m2. Stationen visar sig

redan ha uppförts på platsen. Dess fasader har utförts med väggar av plåt som målats i

kulören NCS S-6005-G20Y (grön) och med tak av plåt i kulören NCS S 9000-N (svart).

Stationen har placerats på strandskyddad mark, varför en ansökan om strandskydds-

dispens görs 2020-03-12, beviljas 2020-04-23 och vinner laga kraft 2020-04-27. Med

anledning av att åtgärden genomförts utan att startbesked funnits, meddelar samhälls-

byggnadsförvaltningen sökanden per telefon 2027-04-27 om att en byggsanktionsavgift

om 33 701 kronor kommer behöva tas ut . Sökanden meddelar per e-post 2020-04-28 att

de inte kommer ha synpunkter på beslutet och att ett formellt utskick är överflödigt. De

önskar vidare att ansökan behandlas redan i bygg- och miljönämndens möte i maj.

Berörda sakägare har hörts utan att erinran mot förslaget inkommit.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning, för mer information.

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då

beslutet om bygglov upphör att gälla.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom

fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor

efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse)

under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Ansökan

Orienteringskarta

Fasadritning 1

Situationsplan

Förslag till kontrollplan

E-post från sökanden - Uppgift om kulör

Uträkning av sanktionsavgift

E-post från sökanden - Inga synpunkter, utan önskar att nämnden tar upp ärendet redan

i maj

Beslutsmottagare
XXXXX
Akten
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BMN §32

Ansökan om bygglov för utvändig ändring (kulörbyte), 
inom fastigheten XXXXX
Beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för åtgärden.

Beslutet innebär att fastigheterna XXXXX inte längre behöver ha samma kulör på de 
fasadytor som beslutet avser. Dock krävs det fortfarande bygglov för ny kulör som 
bedöms innebära en väsentlig förändring.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt

samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren är ansvarig.

Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att:

- Kontrollplan datumstämplad 2020-04-27 fastställs

- Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för

slutbesked är ifylld och undertecknad kontrollplan.

3. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 0 kronor, enligt kommunens

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

(2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

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

Lars Levin (L), Reijo Eriksson (V), Bertil Carlsson (C) och Katarina Rosenlund-Svensson (S).

Motivering
Byggnadsnämnden bedömer att förslaget är väl anpassat till landskapsbilden samt att

det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra

någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Nämnden anser vidare att förslaget har en god form-, färg- och materialverkan, enligt 8

kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 och 10 kap. 23

§§ PBL och bygglov och startbesked kan därmed ges.

Detta beslut är ett formellt ställningstagande för en mer tillåtande hållning i fråga om

byte av fasadkulör för ett antal uppräknade fastigheter. Byggnadsnämnden anser det

rimligt att nedlagd handläggningstid i ett sådant fall inte ska debiteras en enskild

fastighetsägare.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-20, gäller

ommålning från befintligt gul kulör, till kulören NCS S 2500-N - grå (Nordsjö sky grey).

12(34)



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2020-05-13 2 (2)

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Bostadshusen på XXXXX har ursprungligen utformats med en gemensam gul kulör 
och med vita gördelgesims

(horisontella listverk). Förslaget innebär att byggnadens vita partier kommer behållas 
men att de gula partierna målas om till den grå kulören.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas. För mer information, se bifogad besvärshänvisning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då

beslutet om bygglov upphör att gälla.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom

fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor

efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse)

under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Ansökan

Uppgift om kulör (inkom innan ansökan inkom)

Delar av fasader som kommer målas

Situationsplan

Förlag till kontrollplan, rev.

Beslutsmottagare
XXXXX
Akten
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BMN §33

Beslut om föreläggande förenat med vite på fastigheten

XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att XXXXX Katrineholm att med stöd av 11 kap 19, 20, 
37 §§ Plan- och bygglagen om att på fastigheten XXXXX senast en månad efter 
delgivning av detta beslut;

1. Städa upp och snygga till tomten från bråte, burkar, påsar som ligger över hela tomten.

2. Flytta hästkärran och gräsklipparen från tomten alternativt ställa in i ett förråd

3. Flytta bilen med regnummer XXXXX från tomten alternativt att söka bygglov för
upplag.

Underlåter XXXXX att följa beslutet enligt ovan, förpliktas XXXXX att betala ett 
vitesbelopp om 5000 (femtusen) kronor

Vidare förpliktas XXXXX att betala det dubbla vitesbeloppet om 10 000 (tiotusen) kronor 
för varje period om en månad räknat en två månader från delgivning av detta beslut 
under vilken tid ovanstående åtgärder inte vidtagits.

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

Motivering
Enligt 8 kap 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick.
Bilen med registreringsnummer XXXXX har varit avställd sedan 2015-12-21 Diverse 
högar med bråte, hästkärra, gräsklippare som står slumpvis utställda, gör att tomten 
inte kan anses som vårdad.

Sammanfattning av ärendet
2020-01-09 inkom ett klagomål om att tomten var vanvårdad.
Jerker träffade XXXXX 2020-01-10 där han muntligt skulle få en månad på sig att städa 
upp tomten samt klippa gräset.
17 Februari togs bilderna som är bilagda i ärendet.
28 februari fick XXXXX 3 veckor på sig att svara på förvaltningens förslag till beslut, något 
svar har inte inkommit.

Upplysningar
Bilagt finns en situationsplan som visar ungefärlig placering vart de 6 fotona är tagna

samt en tillhörande beskrivning vad som finns på varje foto.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Bilder platsbesök 17 februari

Beskrivning bilder 17 februari

Situationsplan markerad med nummer

Beslutsmottagare 
XXXXX
Akten
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BMN §34

Ansökan om särskild handräckning hos

kronofogdemyndigheten gällande skräpig tomt samt

varaktigt uppställda bilar, fastigheten XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos kronofogdemyndigheten ansöka om särskild 
handräckning för verkställighet av nämndens tidigare beslut,
enligt Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 4§ gällande 
fastigheten XXXXX.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Christer Johansson (M) och

Nicklas Adamsson (MP).

Motivering- Rättelse på den felandes bekostnad
Bygg-och miljönämnden har vid sammanträde 2019-11-06 fattat beslut om föreläggande

som vid tillsyn 2020-03-09 inte har blivit åtgärdat.

Bygg- och miljönämnden ansöker därför hos kronofogdemyndigheten att verkställa dess

beslut.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren har blivit delgiven via polismyndigheten och har getts möjlighet att

överklaga nämndens beslut samt getts tid att städa upp på fastigheten.

Den 9 mars 2020 stod cirka 50 avställda fordon på tomten samt diverse upplag kvar på

tomten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Situationsplan

Foton

Beskrivning foton
Protokoll 
Delgivningsbekräftelse 2019-12-02 Polisen 
Platsbesök 9 mars

Beslutsmottagare
Kronofogdemyndigheten

Akten
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Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §35

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX att efter den 1 april 2021 släppa ut spillvatten från 
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten 
XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas

hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar

utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består av en trekammarbrunn utan 
efterföljande rening.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på

rening av hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av

näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området

känsligt för belastning av fosfor.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå ur miljöskyddssynpunkt med

avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små

avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.
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Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av

avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp

av spillvatten från befintlig avloppsanordning som saknar längre gående rening än

slamavskiljning och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att

avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav

på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag

ställs på rening av spillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av

näringsämnen.
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Fastighetsägaren har givits möjlighet att yttra sig över beslutet i samband med

kommuniceringen. Den 2020-02-27 inkommer fastighetsägaren med en skrivelse, som

bifogas i sin helhet.

Av de inkomna synpunkterna framgår, som det får tolkas, att fastighetsägaren menar att

anstånd med ansökan beviljats. Vidare framförs att huset inte används då det pågår en

renovering.

Bygg- och miljönämnden kan endast konstatera att anstånd beviljats vid ett flertal

tillfällen, men att det senaste överenskomna datumet för en komplett inskickad ansökan

var den 2019-12-01. Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Utöver det konstaterar nämnden att om huset är obebott och avloppsanordningen inte

belastas, så finns ingen risk att vitesbeloppet behöver betalas. Däremot har detta ärende

pågått ett tag, och nämnden vill försäkra sig om att när bostadshuset är färdigrenoverat

och redo att bebos så ska även en godkänd avloppsanordning vara på plats.

Upplysningar
Detta beslut går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

inkommande skrivelse

Beslutsmottagare 
XXXXX
Lantmäteriet

Akten

19(34)



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2020-05-13 1 (4)
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BMN §36

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1 april 2022 släppa ut spillvatten från 
befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX

2. Förena förbudet med vite om 25 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten 
XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas

hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar

utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt inspektionsrapport av en 
slamavskiljare på 2 m2, en pumpbrunn samt efterföljande infiltration utan luftning. 
Fosforavlastande reningssteg saknas. Sedan tillsynsbesök på plats skett har 
fastighetsägaren på eget initiativ inrättat en fördelningsbrunn samt kompletterat 
infiltrationen med luftningsrör.

Ingen ansökan har skickats in innan dessa åtgärder, och fosforavlastande reningssteg

saknas fortfarande.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och möjliggör inte heller återföring av

näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området

känsligt för belastning av fosfor.
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Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på fosfor enligt

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av

avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp

av spillvatten från befintlig avloppsanordning som saknar tillstånd och ej möjliggör

återföring av näringsämnen, måste upphöra. En ansökan om inrättande av enskild

avloppsanordning måste skickas in så att avloppsanordningens placering och utförande

kan granskas.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Tiden då förbudet träder i kraft har valts med hänsyn till att en ansökan ska kunna

skickas in och hinna handläggas, samt att ett eventuellt inrättande av avloppsanordning

ska hinna ske. Fastighetsägaren har varit medveten om att en ansökan ska skickas in

sedan åtminstone 2016-03-22.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
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fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag

ställs på rening av hushållsspillvatten. Den möjliggör inte heller återföring av

näringsämnen.

Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med

kommuniceringen. Den 2020-02-27 inkommer fastighetsägaren med en skrivelse, som

bifogas i sin helhet.

Av skrivelsen framgår, som det får tolkas, att fastighetsägaren vill att nämnden ska visa

att avloppsanordningen inte fungerar innan åtgärder vidtas.

Nämnden bemöter de inskickade synpunkterna enligt följande.

Som verksamhetsutövare är det ens eget ansvar att redovisa att avloppsanordningen

fungerar enligt gällande regelverk, inte tvärtom. Ett sätt att redovisa att anordningen

fungerar är att skicka in en ansökan med all relevant dokumentation, så att en prövning

kan genomföras.

Nämnden kan bara konstatera att den befintliga avloppsanordningen saknar tillstånd,

och vare sig placering eller utformning av den är således prövad. Det är möjligt att ge

tillstånd i efterhand till en befintlig avloppsanordning, men prövningen av den ska inte

skilja sig från den prövning som sker inför nyinrättande av en enskild avloppsanordning.

Eftersom området är känsligt för belastning av fosfor är det troligt att även ett

fosforavlastande reningssteg behövs för att uppnå de reningskrav som kommer ställas

vid en prövning. Ett sådant reningssteg saknas i dagsläget.

2016 avbokar fastighetsägaren tillsynen och åtar sig därmed att inkomma med en

ansökan. Således är det ingen nyhet att en ansökan måste skickas in innan nämnden kan

fatta beslut om avloppsanordningen är utformad och placerad på ett miljömässigt

tillfredsställande sätt och fungerar som avsett.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

inkommande skrivelse

22(34)



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2020-05-13 4 (4)

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Beslutsmottagare 
XXXXX
Lantmäteriet

Akten
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BMN §37 MIL.2020.350

Föreläggande om att följa villkor för Kronfågel AB på

fastigheten, SKÖLDINGE-VALLA 16:1

Beslut
Bygg- och miljönämnden förelägger Kronfågel AB, 556145-4223, Valla att:

1. följa villkor 6 enligt tillstånd daterat 2011-09-13, diarienummer 2011-

1061-426,

2. och villkor 17 a och c enligt dom meddelad av Nacka Tingsrätt den 15

april 2016 i ärende 2012-1601-426.

3. utöka provtagningen och redovisa enligt nedan.

Underlåtenhet att efter att detta beslut vunnit laga kraft följa villkoren förenas med

löpande vite enligt nedan.

1. Villkor 6

6. Renat processavloppsvatten från anläggningen ska avledas till det allmänna

reningsverket. Mängden processavloppsvatten för enskilt dygn får inte överskrida 2 200

m3.

Bygg- och miljönämndens ställningstagande för villkor 6:

För varje dygn som mängden processavloppsvatten som går ut på det allmänna

ledningsnätet överskrider 2 200 m3 ska bolaget betala ett vite om 5 000 kr.

Flödet ska redovisas 10 gånger per månad som totalt flöde per enskilt dygn för 24-

timmarsperioder, där mätningen startar och avslutas vid samma klockslag varje 24-

timmars period.

2. Villkor 17 a och c

17 a) Föroreningsinnehållet i det processvatten som avgår till det kommunala

reningsverket får inte överskrida nedan angivna begränsningsvärden.

Förorening Begränsningsvärde

BOD7 400 mg/l

Totalfosfor 2 mg/l

Totalkväve 165 kg/dygn

Totalfett 50 mg/l

pH får inte överskrida eller underskrida intervallet 6,5-10.

c) Provtagning av det behandlade processavloppsvattnet ska ske efter lokal rening och

före sammanblandning med sanitärt spillvatten. Villkoret ska kontrolleras genom
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kontinuerlig flödesproprotionell mätning eller annan lämplig mätmetod som bestäms av

tillsynsmyndigheten och analyseras som månadsmedelvärde.

Provtagning och analys ska ske i enlighet med gällande EN/ISO-standard eller likvärdig

spårbar metod och redovisas till VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten inom 14

dagar efter provtagning. Vid driftproblem eller andra onormala utsläpp av

processavloppsvatten ska Kronfågel omedelbart rapportera detta till VA-huvudmannen.

Bygg- och miljönämndens ställningstagande för villkor 17 a och c:

Punkten förenas med ett vite om 5 000 kr vid varje tillfälle det redovisade

månadsmedelvärdet för varje enskild förorening (totalfosfor och totalkväve) överskrider

de i villkoret fastställda halterna/mängderna.

Efter varje kalendermånad ska månadsmedelvärdena av halterna räknas ut flödesviktat

för föroreningarna totalkväve och totalfosfor. För totalkväve ska halt- och flödesvärdena

räknas om till månadsmedelvärde för mängden totalkväve som gått ut med

processvattnet per dygn. En redovisning av hur bolaget räknat ut dessa värden skall

bifogas.

BOD7 samt totalfett undantas i detta föreläggande då dessa föroreningar ej överskridits

mer än någon enstaka gång. Även punkten 17 b) undantas då den ej kontrollerats under

2019 och 2020.

3. Utökad provtagning

Minst tio dygnsprov per månad ska tas på utgående behandlat processavloppsvatten

med start den första i månaden närmast efter att detta beslut vunnit laga kraft. Av dessa

tio ska minst fyra tas av ackrediterad, extern provtagare. Provtagningen skall ske enligt

rullande schema på liknande sätt som nuvarande provtagningsplan, daterad 2019-12-23.

Resultatet ska för varje provtagningstillfälle och föroreningar redovisas som halt i

mg/liter, tillsammans med uppgift om totalt utflöde under provtagningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska senast två veckor efter varje kalendermånads utgång

få del av resultaten av alla tio provtagningar enligt ovan.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Christer Johansson (M),

Reijo Eriksson (V) och Nicklas Adamsson (MP).

Motivering
Bygg- och miljönämndens bedömning

Bygg- och miljönämnden (nämnden) bedömer att Kronfågel AB (bolaget) systematiskt

brutit mot villkoren gällande utsläpp till vatten. Villkor nr 6 har överskridits 32 gånger

gällande enskilt dygn av de totalt 45 inlämnade analysrapporterna där flödet redovisats

under 2019 och 2020. Ett överskridande av mängden processvatten till det kommunala

reningsverket får ofta även till följd att bolaget inte klarar sitt värde på kväve på 165

kg/dygn, villkor 17 a). Halten fosfor har även den överskridits ett antal gånger under 2019

och även under 2020 vilket också regleras i villkor 17 a).
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Nämnden anser att bolaget inte har redovisat korrekta siffror i sammanställningarna som

lämnats in. När nämnden kontrollräknat dessa siffror har de inte en enda gång

överskridit det maximalt villkorade flödet på 2 200 m3.

Bolaget släpper sitt utgående processvatten till det kommunala reningsverket

Rosenholm som i sin tur släpper sitt utgående vatten till recipienten Djulösjön.

Rosenholm är dimensionerat för att hantera en viss mängd vatten, kväve och fosfor. En

ökad belastning från bolaget till det kommunala reningsverket kan leda till att de inte

klarar sina villkor avseende utsläppsvärden. Enligt Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB)

så kan för höga halter av ingående kväve slå ut reningssteget för kväve. För stora

mängder vatten kan även innebära att det kommunala reningsverket får brädda vilket

innebär en belastning på recipienten Djulösjön. Enligt SVAAB stod Kronfågel AB för 40 %

av kvävebelastningen under 2019.

Nämnden anser även att bolaget har brutit mot 6 § Förordning (1998:901) om

verksamhetsutövarens egenkontroll genom att inte anmäla detta som en driftstörning.

Lagstiftning

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får ett beslut om förelägganden eller förbud förenas med

vite.

6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll lyder enligt följande:

Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till

olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående

underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Sammanfattning av ärendet
Kronfågel AB (bolaget) bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken,

verksamhetskoder 15.10-i 1, 90.10-3 och 50.10-1 enligt miljöprövningsförordningen

(2013:251). I sitt tillstånd till verksamheten har bolaget villkor för utsläpp till vatten, se

bilaga 1 och 2. I samband med ett klagomål från driftbolaget, SVAAB, för det kommunala

reningsverket gällande en bräddning av avloppsvatten hos bolaget fick Bygg- och

miljönämnden (nämnden) information om att bolaget överskridit sina villkor gällande

utsläpp till vatten. En oanmäld inspektion genomfördes samma dag, 2020-02-24, vid

Kronfågel AB. Vid inspektionen noterades att flödet under tiden vi stod inne i

reningsverket kraftigt överskred 2 200 m3 per enskilt dygn. Det hade varit uppe på 115 m3

i samband med bräddningen. Vid granskning av samtliga analysrapporter från 2019 och

de som hittills inkommit för 2020, se sammanställd tabell, bilaga 3, noterades bland

annat att endast ett fåtal dygn underskridit mängden 2 200 m3 processsavloppsvatten

per enskilt dygn som släppts till det kommunala reningsverket. Som exempel kan

nämnas att i oktober 2019 var mängden uppe på 2 561 m3/dygn.
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Ett överskridande av mängden vatten får även konsekvenser på mängden kväve per

månad som släpps ut. Belastningen 165 kg kväve/dygn motsvarar en halt på 75 mg

kväve/liter vid det maximalt villkorade flödet på 2 200 m3 per enskilt dygn. Som exempel

kan nämnas att den 8 juli 2019 hade bolaget en halt på 130 mg kväve/l och släppte 2 372

m3 processavloppsvatten vilket innebär 308 kg kväve/dygn i stället för villkoret på 165

kg/dygn.

Gällande totalfosfor så har bolaget ett antal gånger uppmärksammats på att de

överskridit halten av 2 mg totalfosfor (tot P)/l som månadsmedelvärde. Bolaget har så

sent som 7 januari 2020 uppmärksammats av nämnden att totalfosfor för oktober 2019

som månadsmedelvärde hamnar på 4,36 mg tot P/l. I juli 2019 har så höga värden som

7,4 mg tot P/l noterats i ett enskilt prov, vilket lett till ett månadsmedelvärde på 4,6 mg tot

P/l enligt redovisade analysresultat.

De redovisade analysrapporterna för år 2018 visar att det vid flera tillfällen överskridits

även där gällande mängden processavloppsvatten per enskilt dygn samt halterna

totalfosfor och kväve.

Upplysningar
I det fall att bolaget bedömer att de ej kommer att kunna uppfylla villkoren avseende

utsläpp till vatten, villkor 6 och villkor 17 a,b och c skall bolaget skyndsamt ansöka om

villkorsändring.

Ärendet är kommunicerat skriftligen samt via mail med Tomas Back, Kronfågel AB. Inga

synpunkter har inkommit gällande förslaget till beslut.

Ni har enligt 19 kap. 1 § miljöbalken rätt att överklaga bygg- och miljönämndens beslut

hos länsstyrelsen, senast inom tre veckor från den dag då Ni tagit del av beslutet.

Information om hur man överklagar finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Kommunikation bilaga 1-3

Kommunikation bilaga 4-5

Beslutsmottagare
Kronfågel AB

Akten
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BMN §38 ALLM.2020.10

Svar på Miljödepartementets remiss om avfallsbehandlare

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som

sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Förbränning av vissa avfallsslag (biomassa)
Naturvårdsverkets (NV) förslag innebär att det inte blir allmänna regler för att i en

anläggning elda biomassaavfall, vilket samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) tycker är bra.

Det blir då i stället anmälningsplikt för dessa verksamheter.

När även de mindre förbränningsanläggningarna (under 500 kW) blir anmälningspliktiga,

innebär det troligen ganska många objekt. Tillsynen av denna typ av verksamhet är i vissa

fall svår, så SBF vill betona behovet av tillsynsvägledning på området. Det är t.ex. inte

självklart vilken typ av biomassa som ska betraktas som avfall. Det gäller särskilt

biomassa från jord- och skogsbruk, där behovet av tydlig vägledning är stort.

Biologisk behandling av vissa avfallsslag

Kompostering av park- och trädgårdsavfall

NV föreslår allmänna regler för kompostering av högst 50 ton tillförd mängd park- och

trädgårdsavfall per år. SBF anser att det är lämpligt med allmänna regler inom detta

område. NV:s förslag till ny förordning med allmänna regler är så okomplicerad att den är

lämplig just som allmänna regler.

En sak som SBF anser att man behöver fundera över är de komposteringsanläggningar

som inte är yrkesmässiga, och alltså inte kan följa de allmänna reglerna som de är skrivna

i förslaget. Enligt avfallsdirektivet ska alla verksamhetsutövare som har för avsikt att

behandla avfall inneha ett tillstånd från behörig myndighet. Även en privatperson kan

enligt SBF:s mening vara verksamhetsutövare, vilket leder till slutsatsen att en vanlig

trädgårdskompost kan vara tillståndspliktig enligt avfallsdirektivet.

Kompostering av annat avfall än park- och trädgårdsavfall

NV föreslår inte allmänna regler för kompostering av upp till 10 ton annat avfall än park-

och trädgårdsavfall per år. Kompostering av upp till 10 ton annat avfall än park- och

trädgårdsavfall blir därmed anmälningspliktig.

SBF vill uppmärksamma Miljödepartementet på att det ibland kan uppstå ett behov att

hos lantbrukare kompostera ensilage, naturligt strömedel och liknande som kasserats.

Det är önskvärt att dessa inte blir anmälningspliktiga, utan kan hanteras med allmänna

regler.
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Gårdsbaserade rötningsanläggningar

NV föreslår inte allmänna regler för rötning vid gårdsbaserade rötningsanläggningar,

utan föreslår att dessa verksamheter även fortsättningsvis är anmälningspliktiga. SBF har

inga synpunkter på detta.

Sortering, mekanisk bearbetning och lagring av avfall inför återvinning för
byggnads- och anläggningsändamål
NV föreslår allmänna regler för sortering, mekanisk bearbetning och lagring av högst 100

000 ton asfaltsavfall per kalenderår respektive vid något tillfälle inför återvinning för

byggnads- och anläggningsändamål vid anmälningspliktiga asfaltverk.

SBF anser att det är mycket olämpligt att delar av en anmälningspliktig verksamhet ska

regleras på annat sätt. Det blir svårt att dra gränser för både verksamhetsutövaren och

tillsynsmyndigheten.

SBF bedömer att mängden asfaltsavfall är för stor för att hanteras med allmänna regler.

100 000 ton/år innebär i praktiken ca 15 fullastade lastbilar med släp per arbetsdag som

transporterar in enbart asfaltsavfall.

De allmänna regler som NV föreslår är dessutom så omfattande och krångliga att mycket

få troligen vill följa dessa, i stället för att låta även avfallsbehandlingen ingå i en vanlig

prövning. De allmänna reglerna i förslaget är enligt SBF:s bedömning mer långtgående än

vad som är brukligt för dagens anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. I och för

sig kan de föreslagna allmänna reglerna utgöra en grund för att på sikt skärpa kraven för

dessa verksamheter.

Återvinning för anläggningsändamål
NV föreslår allmänna regler för återvinning för anläggningsändamål av avfall av berg,

jord, betong och tegel som håller en viss miljö- och hälsomässig kvalitet. Förslaget

innebär att dagens U-verksamheter föreslås omfattas av allmänna regler.

Även i detta fall anser SBF att de allmänna regler som NV föreslår är så omfattande och

krångliga att mycket få troligen vill följa dessa, i stället för att hantera återvinningen med

en anmälan. I och för sig kan även i detta fall de föreslagna allmänna reglerna utgöra en

grund för att på sikt skärpa kraven för dessa verksamheter.

Allmänt

Egenkontroll

NV föreslår att verksamheter som följer allmänna regler ska omfattas av

egenkontrollförordningen. I princip anser SBF att allmänna regler enbart ska finnas som

alternativ till miljöprövning för verksamheter där reglerna kan vara enkla och lätta att

följa. Då torde det räcka med att verksamheterna följer 26 kap. 19 § miljöbalken, men

inte egenkontrollförordningen. Detta gäller t.ex. de allmänna regler som föreslås för

kompostering av park- och trädgårdsavfall.

De allmänna regler som föreslås av NV för "Sortering, mekanisk bearbetning och lagring av

avfall inför återvinning för byggnads- och anläggningsändamål" och "återvinning för

anläggningsändamål" är dock så omfattande och avancerade att det nog är nödvändigt att
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verksamheterna ska följa egenkontrollförordningen och dess krav om dokumentation,

om dessa regler införs.

Införande av nya bestämmelser

SBF anser att 6 månader är för kort tid för införande av nya bestämmelser. Minst ett år

behövs.

Sanktioner

NV anger i de förslag till nya förordningar om allmänna regler, att bestämmelser om

straff finns i 29 kap. miljöbalken, vilket naturligtvis är riktigt, men där behövs enligt SBF

förändringar som talar om vilka sanktioner som gäller vid brott mot allmänna regler.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Bertil Carlsson (C) och

Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inbjudits av Miljödepartementet att lämna synpunkter på

NV:s förslag till nya bestämmelser om tillståndsprövning av verksamheter som behandlar

avfall. Nämndens yttrande är frivilligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Remissmissiv Verksamheter som kan undantas från prövningsplikt

Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall

Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som

behandlar avfall

Beslutsmottagare
Miljödepartmentet

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 19 juni 2020. Svaren

bör även lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

johan.fallenius@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2018/01322/R och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn

ska även anges i dokumentnamnet.

Akten
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BMN §39 ALLM.2020.6

Yttrande över förslag till riktlinjer för Katrineholms

kommuns minoritetspolitiska arbete 2020-2023

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som

sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Det är bra att tydliggöra vilka skyldigheter kommunen har i fråga om minoriteters

rättigheter. För bygg- och miljönämndens del är det i första hand frågan om användning

av minoritetsspråk i myndighetskontakter. Nämnden har ingen egen personal.

Samhällsbyggnadsförvaltningens personalgrupp är inte större än att språkkunskaper i de

aktuella minoritetsspråken lätt fångas upp för den egna förvaltningens behov. Om det i

riktlinjerna avses att språkkunnig personal ska kunna vara behjälplig även över

nämnd/förvaltningsgränserna behöver det tydliggöras, liksom tillvägagångssätt i så fall.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Förslag Riktlinjer för Katrineholms kommuns minioritetspoltiska arbete 2020-2023

Remiss anvisning Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete

Beslutsmottagare
Kommunledningsförvaltningen

Akten
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BMN §40 ALLM.2019.75

Yttrande över reviderat förslag till reglemente för intern

kontroll

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till reglemente för intern kontroll.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Motivering
Det nya reglementet är något mer kortfattat än det nuvarande, i praktiken medför det

dock ingen skillnad. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram tillämpingsanvisningar

för hur förvaltningarna ska jobba med internkontroll så att reglementet efterlevs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Antagen - Reglemente för intern kontroll

Förslag - Reglemente för intern kontroll

Remissanvisningar - Revidering av Reglemente för intern kontrol

Beslutsmottagare
Kommunledningsförvaltningen

Akten
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BMN §41 ALLM.2020.8

Yttrande över förslag till reviderad "Inriktning för inköp

i Katrineholms kommun"

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att tillstyrka revideringen men pekar på behovet av

tillämpningsanvisningar.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Motivering
Enligt inriktningsförslaget så ska kommunen "utgå från ett barnperspektiv där barns

bästa beaktas utifrån en helhetssyn". Bygg- och miljönämnden anser att det behövs stöd i

hur inriktningen i praktiken ska tillämpas. Enligt 5:e principen i kommunens

uppförandekod för upphandling ska kommunens leverantörer arbeta för faktiskt

avskaffande av barnarbete. Hur ytterligare bedömningar av barnperspektiv i

upphandlingar ska göras önskas vägledning kring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Förslag - Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Beslutsmottagare
Kommunledningsförvaltningen

Akten
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BMN §42 INFO.2020.3

Meddelanden

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för meddelanden

Meddelanden

Beslutsmottagare
Akten
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