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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

40 (71)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Datum för anslagsuppsättande

2021-05-

Datum för anslagsnedtagande

2021-06-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

41 (71)

Sbn §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

42 (71)

Sbn §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden utser xxxxxxxxxx att jämte ordförande justera
protokollet. Justeringen sker xxxxxxxxxx 2021 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

43 (71)

Sbn §

Information
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsutskottet tar del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Presentation nya medarbetare
Info förslag ny förvaltningsorganisation
Info om ansvar och tillsyn kring folköl, tobak samt rökfria miljöer
Information om översynen av detaljplaner - redovisning av gamla detaljplaner.
Pumpstation Ålsätter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

44 (71)

UN 2016/112

Granskning – Detaljplan för del av Viala 1:3, Östra
Hagnäset
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplan för del av Viala 1:3, Ö,
Högnäset går ut på granskning.

Sammanfattning av ärendet
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra:
• tillskapande av sex (6) nya fastigheter för bostadsändamål
• en justering av befintlig väg (så att denna ej behöver korsa fastigheten Viala 1:64)
• en utökning av bostadsfastighet (Viala 1:64) för att införliva befintligt garage i
fastigheten.
Byggrätter och anläggningar återfinns i detaljplanen närmare än hundra meter från
strandlinjen, strandskyddet föreslås därmed upphävas inom vissa områden.
Planförslaget har nu förberetts för granskning.

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-04-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-26
Handläggare

Olle Söderström
0151 – 193 44
olle.soderstrom@vingaker.se
Diarienummer

UN 2016/112 -214

Tjänsteutlåtande
Granskning – Detaljplan för del av Viala 1:3, Östra Hagnäset
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta:
•

Att detaljplan för del av Viala 1:3, Ö. Hagnäset går ut på granskning.

Sammanfattning av ärendet
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra:
• tillskapande av sex (6) nya fastigheter för bostadsändamål
• en justering av befintlig väg (så att denna ej behöver korsa fastigheten Viala
1:64)
• en utökning av bostadsfastighet (Viala 1:64) för att införliva befintligt garage i
fastigheten.
Byggrätter och anläggningar återfinns i detaljplanen närmare än hundra meter från
strandlinjen, strandskyddet föreslås därmed upphävas inom vissa områden.
Planförslaget har nu förberetts för granskning.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med samråd från
tekniska enheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Planområdet är lokaliserat norr om småorten Viala på Ö. Hagnäset. Området består av
småhusbebyggelse närmast Kolsnarens strandkant samt av oexploaterad
jordbruksmark och en skogskulle.
Detaljplanen möjliggör för totalt sju (7) nya bostadsfastigheter samt att möjligheten
för avstyckning av arrendetomten kvarstår (i enlighet med gällande byggnadsplan),
liksom möjlighet att stycka Viala 1:64 till två fastigheter. Till detta möjliggörs också
en fastighet med användningen småbåtshamn(V1) samt en fastighet med användningen
badplats(N1) med tillhörande komplementbyggnader. Dessa fastigheter är komplement
till ny och befintlig bebyggelse och begränsas till områden för befintliga
komplementbyggnader.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att planförslaget är redo för granskning.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för detaljplanen betalas av planbeställaren.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
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Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Detaljplanen är en del av
landsbyggdsutvecklingen och under samrådet
ges möjligheten att få svar och komma in
med synpunkter på planförslaget. Detta
bedöms som positivt för boende i området.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för de boende i området.

11

Samrådet ger en möjlighet att delta i en demokratisk
process vilket bedöms vara possitivt ur ett
utbildningsperspektiv.

Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för de boende i området.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för de boende i området.

Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för de boende i området.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för de boende i området.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Nej ingen dialog har förts med barn och unga i planläggningen av området.

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Datum

2021-04-26

Vår beteckning

UN 2016/112 -214

Detaljplan för del av Viala 1:3, Östra Hagnäset
Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLANBESKRIVNING
Granskningshandling

Planområde markerat med lila skrafferat område

Handlingar
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
Grundkarta
Utredningar
Inventering och naturvärdesbedömning (Linnea – Natur och Ekologi, november 2017)
Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik(MUR), Östra Hagnäset, Vingåker,
(Sweco, 2019-05-07)
Projekterings PM/Geoteknik, (Sweco, 2019-05-16)
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Planens syfte och huvuddrag
Syfte
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra:
- tillskapande av sex (6) nya fastigheter för bostadsändamål
- en justering av befintlig väg (så att denna ej behöver korsa fastigheten Viala 1:64)
- en utökning av bostadsfastighet (Viala 1:64) för att införliva befintligt garage i
fastigheten.
Byggrätter och anläggningar återfinns i detaljplanen närmare än hundra meter från
strandlinjen, strandskyddet föreslås därmed upphävas inom vissa områden.
Huvuddrag
Planområdet är lokaliserat norr om småorten Viala på Hagnäset. Området består av
småhusbebyggelse närmast Kolsnarens strandkant samt av oexploaterad
jordbruksmark och en skogskulle.
Detaljplanen möjliggör för totalt sju (7) nya bostadsfastigheter samt att möjligheten
för avstyckning av arrendetomten kvarstår (i enlighet med gällande byggnadsplan),
liksom möjlighet att stycka Viala 1:64 till två fastigheter. Till detta möjliggörs också
en fastighet med användningen småbåtshamn(V1) samt en fastighet med användningen
badplats(N1) med tillhörande komplementbyggnader. Dessa fastigheter är komplement
till ny och befintlig bebyggelse och begränsas till områden för befintliga
komplementbyggnader.
Alternativa lösningar i form av disponering av ny kvartersmark samt kompletterande
vägdragningar har studerats. Den föreslagna planens förtjänster är:
•
•
•
•
•
•

Ny kvartersmark planeras i en begränsad del av området så att delar av gärdet
lämnas öppet.
Hela det avgränsade området planläggs som kvartersmark men med ett
begränsat antal fastigheter. Det ger utrymme för stora tomter vilket glesar ut
bebyggelsen samt möter den efterfrågan som finns i området.
Stora fastigheter ger möjligheter till odling för privat bruk.
Planen möjliggör för park och badplats samt småbåtshamn som kommer de
nya fastigheterna till gagn och ökar den allmänna tillgängligheten till området.
Stora fastigheter möjliggör större byggrätter vilket möter efterfrågan i
området.
Områden med naturvärden samt potentiella framtida naturvärden bevaras

Området kommer i och med ny exploatering att angöras via den väg som anläggs för
de nya fastigheterna.
I norr placeras en vändplan, från denna leder befintliga körstigar som leder fram till
befintlig småhusbebyggelse intill strandkanten i norr. Stigarna utgör de naturliga
angöringsvägarna till de båda fastigheterna.
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Planprocessen
Planuppdrag
Behovet av en ny detaljplan har uppstått efter önskemål från fastighetsägaren att utöka
bebyggelsen i området. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2016-06-14 (Sbn § 40)
till samhällsbyggnadsenheten att ge positivt planbesked för planläggning av del av
Viala 1:3.
Planavtal tecknades med sökande 2017-06-08 och planarbetet påbörjades med ett
startmöte med kommunens berörda tjänstemän 2017-09-18.
Handläggning
Planarbetet handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900 i sin lydelse fram till
1 januari 2015) och miljöbalken (1998:808). Detaljplaneprocessen sker med
standardförfarande.
Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Detaljplanen sändes ut för samråd under perioden 2018-11-06 till 2018-11-21.
Samrådshandlingar sändes till bland annat statliga myndigheter, kommunala nämnder,
politiska partier, berörda intresseorganisationer och berörda fastighetsägare. Under
samrådstiden fanns handlingarna även tillgängliga på Vingåkers kommun (Parkvägen
8 i Vingåker), på biblioteket (Bondegatan 6 i Vingåker) samt på kommunens hemsida.
Efter samrådet har en samrådsredogörelse upprättats där yttranden som framförts
under samrådet, tillsammans med Samhällsbyggnadsenhetens förslag till hantering av
respektive synpunkt, redovisas.
Det aktuella planskedet är granskning då statliga myndigheter, kommunala nämnder,
politiska partier, berörda intresseorganisationer och berörda fastighetsägare får ta del
av förslaget på nytt och inkomma med synpunkter.
Preliminär tidplan (standardförfarande):
Samrådsbeslut (Samhällsbyggnadsnämnden)
Samrådstid
Beslut om granskning (Samhällsbyggnadsnämnden)
Granskningstid
Godkännande (Samhällsbyggnadsnämnden)
Antagande (Kommunfullmäktige)

2018-10-23
2018-11-06--21
maj 2021
juni 2021
kvartal 3 2021
kvartal 4 2021
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Förenligt med kapitel 3, 4, 5 miljöbalken (MB)
Detaljplanen medför markanvändning som från allmän synpunkt och föreliggande
behov bedöms vara god hushållning. Detaljplanen bedöms därmed vara förenlig med
miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel, avseende grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden.
Initialt under planarbetet har särskilt analyserats om berörd jordbruksmark är
brukningsvärd enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Detta då en del av planområdet omfattas
av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 2 § miljöbalken vilket medför att områdets
karaktär ska skyddas mot exploatering som innebär ändrad markanvändning. Även
påverkan på landskapsbilden har i detta sammanhang ansetts vara viktigt att utreda.
Samhällsbyggandsenhetens övergripande bedömning av jordbruksmarkens
brukningsvärde grundar sig framförallt på uppgifter från aktuell fastighetsägare
angående marken och dess odlingshistorik samt den naturvärdesinventering som
gjorts. De uppgifter som Samhällsbyggnadsenheten tagit fasta på och som även
kontrollerats vid platsbesök är följande:
- I planområdet finns inom åtminstone en av de tilltänkta fastigheterna berg i dagen.
- Marken uppges i huvudsak bestå av näringsfattig sandjord vilket bekräftas i
naturvärdesinventeringen.
- Markens areal anses redan idag vara för liten för att en rationell och lönsam
jordbruksproduktion ska kunna bedrivas.
- Delar av jordbruksmarken är sank och har därmed ej kunnat brukas. En damm har
anlagts och potentiella, sanka lägen för ytterligare dammar (som kan tillföra nya
värden i det öppna landskapet) finns enligt fastighetsägaren.
Utifrån ovanstående aspekter har det enligt fastighetsägaren varit svårt att hitta
arrendatorer som vill/kan bruka marken.
Samhällsbyggandsenhetens bedömning är därmed att den berörda och kvarvarande
jordbruksmarkens brukningsvärde är låg, vilket även stöds av en åkergraderingskarta
upprättad 1974 av Lantbruksnämndens Planeringssekretariat i Södermanlands län, där
jordbruksmarken klassats som: Klass 3 – åker framförallt i skogsdominerande
områden. Arronderingen oftast mindre god med små fält och/eller mycket impediment
och/eller stark kupering. Avkastning oftast under länsmedeltalet. 1 Den föreslagna
exploateringens långsiktiga effekter på intilliggande jordbruksmark bedöms ej vara en
avgörande aspekt för möjligheten till en fungerande, framtida jordbruksproduktion.
Mindre produktion anses dock ej försvåras av exploateringen i och med den väl
avgränsade kvartersmarken som kompletterar befintlig bebyggelse. De beteshagar för
får som finns i området påverkas inte av exploateringen.
1
Bedömningskriterierna är i kartan tre stycken, där övriga är: Klass1 – större öppna
åkerområden på minst 100 ha. Mycket god arrondering. Avkastning över länsmedeltalet. Klass
2 – åkerområde på minst 30-40 ha och måttligt med impediment samt ej alltför kuperat.
Arronderingen tillräckligt god för utnyttjande av rationella brukningsmetoder. Avkastning
omkring länsmedeltalet eller högre
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Avseende landskapsbilden är befintlig bebyggelse placerad i sluttning ned mot vattnet
vilket gör den relativt dold i landskapet. Den nya bebyggelsen hamnar i nivå med
jordbruksmarken i väst/sydväst och kommer därmed att förändra upplevelsen av
landskapet. Med följande strukturella- och gestaltningsmässiga principer (som även
beskrivs i kap. Planens syfte och huvuddrag) avses dock de nya inslagens påverkan
begränsas:
- Antalet avstyckningar regleras för att ge en gles bebyggelse med goda siktlinjer
mellan byggnaderna.
- Fastigheterna i norr "stödjer" sig mot skogsbrynet och anses därmed inte bryta
landskapets konturer.
- Byggrätter endast för friliggande villor för att möjliggöra siktlinjer mellan
husvolymerna.
- Utökad lovplikt begränsar byggnationen av attefallshus och högre plank inom
vissa delar.

Planområdet
Planområdet är lokaliserat cirka fem kilometer öster om Vingåker centralort, strax norr
om småorten Viala. Området består av småhusbebyggelse närmast Kolsnarens
strandkant samt av oexploaterad jordbruksmark och en skogskulle.
Planområdets areal är cirka 11 hektar varav cirka 4,5 hektar utgörs av vattenområde
(del av Kolsnaren) och cirka 1 hektar utgörs av redan ianspråktagen mark
(småhusbebyggelse).
Detaljplanens geografiska avgränsning har gjorts med beaktande av fastighetsgränser
och underliggande/gällande byggnadsplan (fastställd 1980).
Ingen kommunalt ägd mark återfinns inom planområdet. Fastigheten Viala 1:3 utgör
detaljplanens huvudfastighet. Vidare återfinns inom planområdet en arrendetomt
(tillhörande Viala 1:3) samt fastigheterna Viala 1:62, 1:63, 1:64 och 1:65.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
För planområdet gäller Översiktsplan för Vingåkers kommun som antogs av
kommunfullmäktige i november 2010, där delar av översiktsplanen förklarades
inaktuella av kommunfullmäktige 2018-09-17. Det utpekade strategiska
utvecklingsområdet, omfattande Viala och stråket mellan Vingåkers tätort och
Katrineholm, är dock fortfarande aktuellt och planen ligger i linje med
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översiktsplanen. Området är i översiktsplanen även utpekat som område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-område, vilket Länsstyrelsen ifrågasatt.
Ö. Hagnäset ligger relativt nära centralorten med goda kommunikationer och utgör en
attraktiv miljö för boende på landsbygd med närhet till vatten och natur. Ö.Hagnäset
är en del av det större Viala området som har potential att växa till en mindre tätort
med förbättrad service och kommunikation som potentiell följd. En exploatering i Ö.
Hagnäset ingår som en del i utvecklingen av hela Viala.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
För området gäller följande byggnadsplan
Arkivnr. V44 (Lantmäteriets beteckning 0428-P80/7), fastställd 1980-05-14
För sjön Kolsnaren, fiskevårdsområde
Arkivnr. 0483-P88/28, fastställd 1990-12-28
Miljöbedömning
En behovsbedömning, vars syfte är att klargöra behov av miljöbedömning och i vissa
fall miljökonsekvensbeskrivning (MKB), visar att planens genomförande inte leder till
någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte
upprättas.
Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen. I sitt yttrande 2018-02-26
(Länsstyrelsens diarienr 402-764-2018) anges att länsstyrelsen delar kommunens
bedömning, det vill säga att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Riksintressen
Planområdet omfattas ej av några riksintresseområden.
Strandskydd
Enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken omfattas detaljplaneområdet av
strandskydd. För att ny bebyggelse ska kunna beviljas måste strandskyddet prövas på
nytt (se kap. Upphävande av strandskydd). För att kunna upphäva strandskyddet i en
detaljplan måste det finnas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken samt att
syftet med strandskyddet inte motverkas, det vill säga att djur- och växtlivet inte
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.

Förutsättningar och förändringar
Hagnäsets landskap är öppet och naturskönt med jordbruks- och betesmarken samt
med utblickar över Kolsnaren. Historiskt sett finns, enligt genomförd naturinventering
(Linnea – Natur och Ekologi, november 2017), skäl att tro att Hagnäset varit ett
beteslandskap. Det som idag är åkermark var sannolikt slåtteräng, medan betesdjuren
gick på moränmarkerna närmast sjön. Efter slåttern är det troligt att djuren gick över
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hela området och efterbetade vegetationen. Efter perioden med bete i området
exploaterades stränderna och hagbacken började växa igen. I senare tid bedöms
gallring främst ha skett för att skapa en vacker hagmarksmiljö och hålla undan sly. I
nutid betas periodvis den sydöstra delen av området av får. Denna del av planområdet
består av en välhävdad, flack gräsmark som sluttar mot Kolsnaren i öster. Den mest
opåverkade delen inom planområdet är ekblandskogen i den norra kanten. Skogen
utgör enligt naturinventeringen en rest av ett gammalt hagmarkslandskap.
Vid infart till området söderifrån, via grusvägen, syns inte all bebyggelse på grund av
att marken sluttar ned mot sjön. I bebyggelsen, längs Kolsnaren mellan ekblandskogen
i norr och den flacka gräsmarken i söder, finns en variation i fasaduttryck och färgval.
Gemensamt för bebyggelsen inom de enskilda fastigheterna är den begränsade skalan
med framförallt låga envåningshus.
Drygt 500 meter söder om planområdet ligger småorten Viala som i kommunens
översiktsplan utpekats som en värdefull kulturmiljö. Byn var under medeltiden en av
socknens största byar. Kulturhistoriska lämningar i och kring området finns
dokumenterade i Riksantikvarieämbetets tjänst fornsök
(www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html). Centralt i byn finns en hembygdsgård
där bland annat midsommarfirande arrangeras.
Hagnäset nås via väg 52, sedan leder en grusväg in mot planområdet. Grusvägen
fortsätter 10-20 meter in från och längs strandlinjen genom en av fastigheterna och
sedan mellan bebyggelsen och jordbruksmarken. Grusvägen ansluter via stigar till en
annan grusväg på Hagnäsets västra del och utgör del av en populär promenadslinga för
boende i området.
Nedan beskrivs tematiskt föreslagna förändringar i planområdet. Den övergripande
gestaltningsidén är att begränsa området för ny bebyggelse så att landskapet fortsätter
att ha öppen mark ned mot vattnet samt att hålla bebyggelsen gles så att siktlinjer
mellan husen bevaras. (se kap. Förenligt med kapitel 3, 4, 5 miljöbalken (MB)
avseende hänsyn till landskapsbilden).
Bebyggelse
Byggrätter och volymer
Inom planområdet regleras byggrätter och volymer genom följande planbestämmelser:
e1 och e2

Bestämmelserna anger största exploatering för
huvudbyggnad i kvadratmeter byggnadsarea per
fastighet respektive största sammanlagda byggnadsarea
för komplementbyggnader inom respektive
fastighet/arrendetomt. Bestämmelsen e1 gäller inom
huvuddelen av den planlagda kvartersmarken med
befintliga och nya, möjliga fastigheter. Bestämmelsen e2
(med förslag om större byggrätt) gäller inom
planområdets största fastighet, Viala 1:64. Syftet med
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bestämmelserna om byggnadsarea (som reglerar
byggnadernas sammanlagda utbredning på marken inom
respektive fastighet) är att värna det befintliga
karaktärsdraget med småhusbebyggelse i området där
gröna ”släpp” och utblickar säkerställs mellan husen.
e3 och e5

Bestämmelserna anger största exploatering per
användningsområde. Bestämmelsen ger möjlighet för
komplementbyggnader till användningen småbåtshamn
respektive badplats. Byggrätterna medger befintliga
byggnader med något ökad byggrätt.
Komplementbyggnad till badplats bedöms som lämplig
intill omgivande parkmark.
Komplementbyggnad till småbåtshamn ger fastigheten
Viala 1:3 som är en äldre jordbruksfastighet fortsatt
möjlighet att bedriva fiskenäring.

e4 och e6

Bestämmelsen e4 anger största exploatering för
huvudbyggnad i kvadratmeter kvadratmeter
byggnadsarea per fastighet samt största sammanlagda
byggnadsarea för komplementbyggnader inom
respektive fastighet. e6 anger största exploatering för
huvudbyggnad i kvadratmeter bruttoarea.
Bestämmelserna ger en flexibel byggrätt där
byggnadsarean står i relation till bruttoarean så att ett
högre tvåvåningshus får en mindre byggnadsarea. Syftet
är att begränsa större höga volymer som skymmer solljus
och siktlinjer.

d1 och d2

Bestämmelsen anger att högsta antal tillåtna fastigheter
är tre (3) respektive fyra (4) inom respektive markerad
kvartersmark för bostäder. Syftet är att begränsa antalet
fastigheter för att bevara karaktären med gles bebyggelse
av friliggande småhus.

d3

Bestämmelsen anger att högsta antal tillåtna fastigheter
är två (2) inom respektive markerad kvartersmark för
bostäder (tre delområden längs vattnet). Bestämmelsen
innebär att nuvarande arrendetomt längst i norr kan
styckas till egen fastighet, samt att fastigheten Viala 1:64
vid ett eventuellt framtida behov kan styckas till två
fastigheter. Inom kvartersmarken för bostäder mellan
natur- respektive parkmarken intill vattnet återfinns
redan två fastigheter (Viala 1:62 och 1:63).

h1, h2, h3, h4 och h5

Bestämmelsen anger högsta tillåtna nockhöjd i meter för
huvudbyggnad respektive komplementbyggnad. Syftet är
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att begränsa höjderna och bryta upp volymerna så att
siktlinjer mellan husen säkerställs.
f1

Bestämmelsen anger att endast friliggande hus/villor
tillåts. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa
möjligheten till siktlinjer mellan husvolymerna samt att
knyta an till byggnadskulturen i området.

b1

Bestämmelsen anger att källare ej får finnas. Syftet är att
minska risken för vattenskador vid översvämningar samt
undvika schaktningsarbeten under grundvattennivån.

Byggnaders placering
Prickmark (marken får inte förses med byggnad)
används inom planområdet för att värna visst avstånd till
vatten, naturmark och befintlig bebyggelse.
p1

Bestämmelsen anger att byggnader ska placeras minst 4
meter från tomtgräns. Syftet är att byggnader ska vara
friliggande och med behörigt avstånd till
grannfastigheter och allmän platsmark.

Villkor och lov
a3

Utökad lovplikt för lovbefriade åtgärder. Syftet är att
begränsa exploatering inom prickmark för att landskapet
närmast strand och befintlig bebyggelse ska hållas öppet.

a5

Bestämmelsen är ett villkor för att säkerställa att
anslutning till vatten och avlopp kommit till stånd innan
bygglov ges.

Natur, friytor, mark och vatten
Mark och vegetation
Inga speciella naturvärden finns sedan tidigare registrerade i området. De
inventeringar/portaler som studerats är; Artportalen, naturvårdsplanen för
Södermanlands län, Hans Rydbergs opublicerade inventering av naturvärdena i
Vingåkers kommun 1979, Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering,
Jordbruksverkets databas TUVA, Skogsstyrelsens sumpskogs- och
nyckelbiotopsinventering samt faktaunderlaget för boken Sörmlands flora.
I den till detaljplanen genomförda naturinventeringen (Linnea – Natur och Ekologi,
november 2017) har planområdet delats in i fyra delområden:
1. Ekbacken i norr
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2. Det till stor del bebyggda området mellan vägen och vattnet
3. Den flacka gräsmarken intill Kolsnaren i söder
4. Åkermarken
Ekblandskogen beskrivs i naturinventeringen vara den mest opåverkade delen inom
planområden. Backen är en moränhöjd med enstaka moränblock och små fläckar av
synligt berg. Markfloran är ört- och gräsrik. Förutom en äldre ek i brynet mot åkern
bedöms ekarna i övrigt vara unga till medelålders och i nuläget endast ha begränsad
betydelse för den biologiska mångfalden. Sluttningen mot stranden består i huvudsak
av blandskog och sly. I fältskiktet återfinns framförallt vanliga arter såsom stenbär,
liljekonvalj och lundgröe. Längs stranden växer gles vass. Kring brynet mot åkern
påträffades under inventeringen en något rikare vegetation med inslag av bland annat
backsmörblomma, gullviva och stor blåklocka. Delområde 1 bedöms
sammanfattningsvis inneha ett visst naturvärde på grund av sitt läge i det öppna
landskapet, sitt bestånd av lövträd (främst ek) samt en relativt artrik flora. Några
sällsynta arter hittades inte och ekbeståndet bedöms framförallt ha sitt värde som en
framtida potential.
Inom den till stor del bebyggda delen av planområdet återfinns, längs vägen och i
gräsfläckar i vägbrynen, rester av hagmarksvegetation (såsom prästkrage, gökärt,
gullris och olika fibblor) upplandat med ogräs och förvildade trädgårdsväxter. Mot
åkern vetter ett mindre bryn med 50-åriga ekar. Delområde 2 bedöms
sammanfattningsvis inneha ett lågt naturvärde då det är starkt påverkat av den
befintliga bebyggelsen. Dock lyfts miljön längs vägen fram som en viktig del av det
pastorala landskapet på Hagnäset.
Den flacka gräsmarken intill Kolsnaren betas periodvis av får. Inom delområdet finns
några välvuxna björkar och enbuskar. Som betesmark är området registrerat i
Jordbruksverkets inventering av ängs- och betesmarker (databasen TUVA). Marken
domineras av insådda gräs. Mot vattnet finns stråk av fuktängsflora. Gräsmarken
bedöms ha ett visst mykologiskt intresse genom den stora förekomsten av
violmusseron och är samtidigt, under våren, viktig för många fågelarter. I kanten av
gräsmarken (vid vägen) finns en 100-årig trestammig ek. Eken har en normal lavflora
men en art, vitskivlav, är av Skogsstyrelsen klassad som signalart för värdefulla
ekmiljöer. Delområde 3 bedöms sammanfattningsvis inneha värde för fågellivet.
Gräsmarken bedöms även bidra till en mycket vacker strandmiljö längs vägen utmed
Kolsnaren. I den norra delen av marken hittades två mer ovanliga svampar
(violmusseron och tratticka), i övrigt bedöms kärlväxtfloran i gräsmarken vara trivial
och artfattig.
Åkermarken består till stor del av glacial lera och har sannolikt en historia som
sidvallsäng (lågt liggande, fuktig ängsmark) som senare kultiverats och odlats upp.
Tidigare vegetation är omvandlad och marken helt utnyttjad för foderproduktion.
Delområde 4 bedöms, utifrån vegetationstyp (åker) och ekosystem,
sammanfattningsvis inneha lägsta naturvärde. Dess enda värde beskrivs i
naturinventeringen vara för landskapsbilden, för fågellivet under vår och höst och för
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sin roll att öka solexponeringen för insekter och ljuskrävande växter i brynen mot
ekbacken.
Inom planområdet bör, enligt naturinventeringen, störst naturhänsyn tas till
gräsmarken i sydost (med sitt fågelliv och den gamla eken med förekomst av en
signalart och sin gräsmark med sällsynta svampar). Ekbacken i norr har idag inga
generella värden knutna till förekomsten av ekar, dock återfinns en gammal ek mot
brynet i åkern mot söder som är värd att bevara. Om denna ek och marken kring den
vårdas kan inte bara trädet utan även dess följeväxter överleva. Ytterligare ett träd
lyfts fram som särskilt värdefullt att spara – en större lind mot Kolsnaren i norr. Stora
lindar beskrivs vara en brist i landskapet och gamla lindar har stor betydelse för den
biologiska mångfalden.
I detaljplanen har hänsyn tagits till naturvärdesbedömningarna för respektive
delområde. Både ekbacken i norr (delområde 1) och gräsmarken (delområde 3)
planläggs som natur i detaljplanen och de tre utpekade hänsynsträden/naturvårdsträden
har givits följande planbestämmelser (i syfte att bevara och skydda dessa):
n1 , träd1

Vegetationen (befintlig ek/lind) får endast fällas om sjukdom eller
säkerhetsrisk förekommer.

a2

Marklov krävs även för fällning av träd (befintlig ek/lind).

Lek och rekreation
Planområdet ingår ej i något riksintresseområde för friluftsliv men nyttjas sannolikt
för olika typer av friluftsaktiviteter. Via grusvägen och befintliga stigar går det att ta
sig till Hagnäsets västra del. Denna promenadslinga bedöms vara populär bland
boende i området och dess fortsatta funktion hindras ej i och med föreslagen
exploatering. Stigen som sträcker sig västerut från föreslagen ny vändplan befästs i
detaljplanen med bestämmelsen stig (gångstig ska finnas). Vidare planläggs
kvarstående obebyggda delar intill Kolsnaren som allmän platsmark (natur respektive
park). Detta för att säkerställa allmänhetens och de boendes tillgänglighet ned till
vattnet. De gröna ”släppen” kan nyttjas som ilandstigningsplatser för det allmänna
friluftslivet och som sociala mötesplatser och naturliga lekytor för boende i området.
Inom ytan planlagd som park återfinns en byggrätt för en komplementbyggnad till
badplats (ytan har avgränsats med beaktande av befintligt hus). Nedanför byggrätten
har ett vattenområde reserverats/planlagts för en bad- och/eller båtbrygga.
Ytterligare en byggrätt har planlagts som komplement till användningen småbåtshamn
(ytan har avgränsats med beaktande av befintligt hus) med syfte att möjliggöra fortsatt
fiskenäring för stamfastigheten samt en kompletterande båtbrygga för boende i
området.
Geotekniska förhållanden
Enligt studerad berggrundskarta (Sveriges Geologiska Undersökning,
www.sgu.se/kartgenerator) domineras området av en gnejsig bergart av vulkaniskt
ursprung. Bergarten är kemiskt sur vilket påverkar växtligheten negativt (Linnea –
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Natur och Ekologi, november 2017). Jordartskartan över området (Sveriges
Geologiska Undersökning, www.sgu.se/kartgenerator) visar att berggrunden på de
flesta håll är överlagrad av en sandig morän samt att åkermarken består av glacial lera.
Närmast Kolsnaren finns ett lager av vasstorv.

Jordartskarta

I dokumentet, ”Projekterings PM/Geoteknik” (Sweco, 2019-05-16), presenteras
följande:
Sättningar
Med förutsättning att förekommande lös jord schaktas bort bedöms risken för
sättningar vara liten. Långvarig sänkning av grundvattennivåerna med påföljande
sättningar bedöms som liten för hela hagmarken då sjön är reglerad. Sättningar till
följd av låga nivåer i området för de planerade
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byggnaderna, på grund av lågt grundvatten bedöms som mycket liten då det
undersökta området utgörs av icke sättningsbenägen torrskorpelera på friktionsjord.
Stabilitet
Utifrån utförda undersökningar och de geotekniska förutsättningarna inom området
bedöms totalstabilitetssituationen som tillfredsställande. Lokala stabilitetsproblem bör
undersökas i samband med schaktarbeten.
Slutsatser och rekommendationer
• Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar för ytlig grundläggning.
• Förekommande mulljord och lös jord ska schaktas bort innan grundläggning
av planerade byggnader påbörjas. Byggnation av maximalt ett källarplan
bedöms vara möjlig med
• Förutsättning att byggnaden förses med effektiv dränering och att vattennivån
för Kolsnaren inte överstiger +34,20 (RH2000).
Som förebyggande åtgärd för översvämningar inom området föreslås tappningsökning
vid kraftig nederbörd samt innan snön smälter om den förekommer i stora mängder
som kan påverka vattennivån. Om avbördningskapaciteten kan kontrolleras ska det
inte finnas någon direkt anledning till andra förebyggande åtgärder.(se vidare under
Risk för skred/höga vattenstånd)
Radon
Planområdet berörs inte av riskområde för radon (SGB markradonundersökning för
Vingåkers kommun 1989).
Risk för skred/höga vattenstånd
Längs Kolsnarens stränder finns risk för höga vattenstånd. Högsta vattennivå, enligt
senaste undersökning, är +34,20. Medelvattenståndet bedöms ligga cirka 1 meter
lägre. Större delen av aktuellt planområde består av markområden med låg sannolikhet
för översvämning (MSB, Översvämningskartering utmed Nyköpingsån, rapportnr 35
2015-11-17). Viss översvämningsrisk finns dock nära strandlinjen och i södra delen av
planområdet där en dagvattendamm anlagts. Detta påverkar inte den föreslagna
exploateringen.
Enligt bedömningen är det regleringsnivåerna i sjösystemet som styr
grundvattennivåerna i det undersökta området. Den tydliga torrskorpebildningen tyder
på att grundvattennivåerna normalt är väl under
Markytan. De observationer som gjorts +34 respektive +33,8 m stärker bedömningen
att det är sjöns nivå som styr grundvattennivån (”Projekterings PM/Geoteknik”,

Sweco, 2019-05-16).

Med beaktande av ovan beskrivna förutsättningar angående vattenstånd återfinns på
plankartan följande bestämmelse, b1; Källare får inte finnas.
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Fornlämningar
Ingen känd fornlämning återfinns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas ska
kontakt tas med Länsstyrelsen.
Vattenområden
Planområdesgränsen sträcker sig en bit ut i Kolsnarens vatten. Inom vattenområdet
återfinns följande planbestämmelser:
W

Den största delen av vattenområdet är planlagt som öppet
vattenområde.

W1

I mindre områden längs strandområden med kvartersmark
möjliggörs för anläggande av mindre bryggor. Områdena är
utplacerade där befintliga bryggor finns. Riktlinjerna kring
utformning och storlek har satts för att de gemensamma
kvaliteterna, såsom landskapsbildens och strandlinjens
karaktär, ska värnas och för att fastlandets möte med vattnet
även fortsatt ska vara synligt. Maximalt en brygga per
fastighet tillåts.

W2

Området intill park planläggs för bad- och/eller båtbrygga i
syfte att ge fastigheter utan strandtomt samt allmänheten
tillgång till bad och båtplats.
Område intill V1 – småbåtshamn planläggs för bad- och eller
båtbrygga som ett komplement till småbåtshamnen.

Eventuella så kallade Y-bommar får tillkomma utöver de maximala bredder som
anges för bryggor.
För sjön Kolsnaren finns ett upprättat fiskevårdsområde (arkivnr. 0483-P88/28,
fastställd 1990-12-28).
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Vägen, som leder fram till befintlig och ny bebyggelse, justeras i planförslaget något i
sin dragning. Den nya väg som angör nya fastigheter kommer även leda om trafiken
som idag passerar genom fastigheten Viala 1:64. Detaljplanen möjliggör att ny väg, på
två ställen, kan ansluta till befintlig väg väster om planområdet, detta som en
förberedelse för framtida planering av området. I norr avslutas vägen med en vändplan
dimensionerad för renhållningsfordon och blåljus, från denna leder en befintlig
gångstig samt en angöringsväg (inom kvartersmark). Vägen leder fram till befintlig
småhusbebyggelse intill strandkanten i norr. Genomgående är att vägarna ges fortsatt
funktion som blandtrafikytor (det vill säga vägar där gående, cyklister och
motorfordon samsas om samma yta).
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Kollektivtrafik
Planområdet ligger i ett stråk mellan Vingåker och Katrineholm där bussar är
frekventa. Från planområdet är det cirka en kilometer till busshållplats.
Parkering
Detaljplanen utgår från att parkering ska lösas inom den egna fastigheten.
Offentlig och kommersiell service
Servicefunktioner återfinns huvudsakligen i kommunens centralort (cirka 5 km från
planområdet) samt i Katrineholm (cirka 17 km från planområdet).
Tillgänglighet
Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, Boverkets Byggregler och
HIN, lagen om enkelt avhjälpta hinder.
Detaljplanen bedöms ej innebära svårigheter att uppnå krav på tillgänglighet.

Upphävande av strandskydd
En kommun får enligt plan- och bygglagen i detaljplan bestämma att strandskyddet
enligt miljöbalken ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl enligt 7
kap. 18 c-d § miljöbalken. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt som avses
med planen ska, för att strandskyddet ska kunna upphävas, väga tyngre än
strandskyddsintresset – djur- och växtlivet får inte påverkas negativt och allmänhetens
tillgång till strandområden får inte försämras. Kommunen behöver därmed även
uppmärksamma om någon del av strandområdet fortfarande är tillgängligt och har
betydelse för friluftslivet samt djur- och växtlivet. Om så är fallet bör strandskyddet ej
upphävas i dessa områden.
Strandskyddets utbredning
I gällande byggnadsplan (fastställd 1980) är strandskydd upphävt för planlagd
byggnadsmark (område för bostadsändamål) och ett urval vattenområden längs
strandlinjen. Strandskyddet träder dock åter i kraft när byggnadsplanen ersätts med ny
detaljplan. Det strandskydd som utvärderas i planen sträcker sig 100 meter upp på land
respektive 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.
Förändringar enligt detaljplanen
De områden där strandskyddet upphävs i detaljplanen är:
- Kvartersmark för bostäder (B).
- Kvartersmark småbåtshamn (V1)
- Lokalgata, inklusive föreslagen ny vändplan (GATA1).
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-

Prickad kvartersmark för bostäder, avsett för mindre angöringsgator (två
områden).
E-område, transformatorstation (E1).
Kvartersmark för badplats (N1).

Detaljplanens vattenområden/bryggområden (W1 och W2) omfattas ej av bestämmelse
om upphävande av strandskydd (se kap. Andra prövningar nedan).
På plankartan redovisas berörda områden med en infälld illustration (se nedan) samt
med planbestämmelse (som avgränsas med en administrativ gräns samt egenskapsoch/eller användningsgräns):
a4

Strandskyddet är upphävt

Illustrationen visar de områden (mörkblå skrafferade ytor) där strandskyddet upphävs. Den röda linjen
som korsar planområdet är strandskyddslinje (100 m från strandkant).
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Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet
Berörda områden med befintlig bebyggelse är sedan tidigare ianspråktagna på ett sätt
som gör att de bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap § 18 c
1p). Identifierbara hemfridszoner utgörs av bostadshus och komplementbyggnader,
samt av omhändertagna trädgårdar med planteringar och öppna/klippta gräsytor.
Marken har historiskt varit ianspråktagen och markutnyttjandet på Hagnäset har
framförallt varit koncentrerat till strandzonerna. En utbyggnad enligt detaljplanen
innebär att även fortsättningsvis använda marken till strandnära bebyggelse, dock i
utökad omfattning. Även angränsande vattenområden har sedan tidigare varit
ianspråktagna med privata bryggor.

Exempel över strandnära bebyggelse.

Ny bebyggelse (kvartersmark för bostäder) som detaljplanen avser medge kommer
även den att ligga inom strandskyddat område, men befintlig bebyggelse i
kombination med nuvarande väg gör att tillkommande bebyggelse bedöms vara väl
avskild från området närmast strandlinjen (MB 7 kap § 18 c 1-2p). Den nya
kvartersmarken för bostäder bedöms ej försämra allmänhetens tillgång till de idag
kvarstående oexploaterade delarna av strandzonen inom planområdet.

Ny bebyggelse planeras på marken närmast i bild.
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Befintlig väg och bebyggelse skapar tydlig avgränsning från område närmast strandlinjen.

Hela området är också utpekat som LIS-område i kommunens översiktsplan (MB 7
kap § 18c 6p). Hagnäset bedöms ingå i ett strategiskt utvecklingsområde omfattande
Viala, (en aktiv ort gällande bygdefrågor) och stråket mellan Vingåkers tätort och
Katrineholm. Längs sträckan finns tillgång till kollektivtrafik vilken kan gynnas av
utökade underlag genom bebyggelsekompletteringar likt syftet med denna detaljplan.
Påverkan av ett plangenomförande
Nedan ges en kortfattad bedömning av ett plangenomförandes påverkan på
naturvärden och friluftsliv.
Övervägning naturvärden
Totalt sett bedöms ett plangenomförande innebära en viss påverkan på livsvillkoren
för växt- och djurliv, påverkan anses dock vara acceptabel. Denna generella
bedömning grundar sig på att områden med identifierade lokala naturvärden (Linnea –
Natur och Ekologi, november 2017) tillvaratas i detaljplanen. De direkt strandnära
miljöer som tas i anspråk består av redan ianspråktagen mark med framförallt
bostadsbebyggelse samt vattenområden med gamla brygganläggningar.
Övervägning friluftsliv
Planområdets värden för det rörliga friluftslivet bedöms vara begränsade inom
strandskyddsområdet på land. Längs stora delar av strandlinjen kan de ianspråktagna
markerna inte tillskrivas några värden för det rörliga friluftslivet, samtidigt säkerställs
och till viss del stärks i detaljplanen de ytor som bedöms vara viktiga för befintliga,
kvarstående värden. I detaljplanen bevaras de gröna, allmänt tillgängliga, ytor
(planlagda som NATUR1 respektive PARK1) som återfinns intill Kolsnaren. De tre
ytorna blir fortsatt tillgängliga och har betydelse för friluftslivet samt för djur- och
växtlivet. Strandskyddet upphävs därmed inte i dessa områden.
En ökad bebyggelse och att vägen leds om så att den ej går genom fastigheten 1:64
bedöms minska upplevelsen av privat mark och göra området mer tillgängligt för
allmänheten.
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Inom parkområdet tillförs en byggrätt för en komplementbyggnad till användningen
friluftsbad (planbestämmelse N1) och intill denna ett vattenområde för en badbrygga.
Båda anläggningarna är befintliga. Parkområdet anses därmed kunna utvecklas för
allmänna ändamål kopplade till friluftsliv och bad.
Andra prövningar
För att få göra arbeten i eller nära vatten, såsom muddring och anläggande av brygga,
krävs alltid anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. I
strandskyddat område (det vill säga i områden där strandskyddet ej upphävs i
detaljplanen) krävs även dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18§ miljöbalken.
Arbeten i strand- och vattennära områden kan även beröras av annan lagstiftning med
krav på andra tillstånd.

Störningar
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft,
vattenkvalitet och buller.
Utomhusluft
Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar som har de högsta
nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa. De
normvärden som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärdet av både partiklar och
kvävedioxid och avser korttidsexponering vid höga halter. Från hälsosynpunkt bör
lägre haltnivåer än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna nås och riksdagen har
därför beslutat om miljökvalitetsmålet Frisk luft. I området för aktuell plan har värden
för luftkvaliteten kontrollerats. Värdena har (2018-01-02) hämtats via SLB-analys
(Stockholms Luft- och Bulleranalys), en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm
som ansvarar för övervakningen av luftmiljön i staden. SLB-analys driver också ett
regionalt system för luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Då detaljplanen ej är lokaliserad i ett område med höga halter bedöms kompletterande
utredningar av luftkvaliteten ej behöva göras, detta med hänsyn till de begränsade
förändringar i struktur som detaljplanen möjliggör. Gällande miljökvalitetsnormer för
luft, enligt miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas.
Vattenkvalitet
Planområdets huvudavrinningsområde och åtgärdsområde är Nyköpingsån. I detta
område ingår vattenförekomsten Kolsnaren som omfattas av beslutade
miljökvalitetsnormer. Normerna anger de kvalitetskrav, med avseende på ytvatten och
grundvatten, som ska uppnås.
I vattenmyndigheternas klassning av vattenförekomster har Kolsnaren (information
hämtad 2018-01-02) klassats som vatten med otillfredsställande ekologisk status (till
stor del på grund av övergödning) och vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status.
Som kvalitetskrav anges att god ekologisk status ska uppnås till 2027.
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Statusklassningen uppdateras regelbundet i takt med att nya inventeringar och
provtagningar genomförs.
Detaljplanen bedöms inte medföra att Kolsnarens vatten påverkas negativt, istället
förväntas utbyggnaden av gemensamt vatten och spillvatten innebära att utsläpp från
de tidigare enskilda avloppsanläggningarna upphör.
Buller
Miljökvalitetsnormen för buller uttrycks som att ”det ska eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen följs
när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Eventuella bullerstörningar, från vägar inom och utanför planområdet, beaktas med
utgångspunkt i gällande bullerriktvärden och vägledningar vad gäller hantering av
buller, detta för att undvika negativa konsekvenser på boendemiljö och hälsa.
Vägnätet inom och intill planområdet kan idag betraktas som lågt belastat och det
finns inga störande verksamheter inom planområdet eller i dess närhet. Den eventuella
trafikökning som kan ske, till följd av föreslagen exploatering, bedöms ej bli så stor att
särskilda buller- och/eller vibrationsdämpande åtgärder ska behöva vidtas.
Miljökvalitetsnormen riskerar inte att överskridas.

Teknisk försörjning
Ledningar
Vattenfall har underjordiska ledningar inom området som delvis hamnar inom
kvartersmark. Dessa ledningar är belägna inom mark som inte får bebyggas, på
plankartan är dessa områden markerade med ”prickmark” (mark som inte får förses
med byggnad) och ”u-område” (mark som ska vara tillgänglig för underjordiska
ledningar). Övrig ledningsdragning bedöms kunna ske inom allmän platsmark.
Vatten och avlopp
Hagnäset har i kommunens VA-planarbete identifierats som ett område där utsläpp av
näringsämnen från avloppsvatten behöver minskas väsentligt eller upphöra helt (med
beaktande av gällande miljökvalitetsnormer). Området ligger utanför kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
En förening för vatten och avlopp finns i området (vilka är avtalskunder hos
kommunens VA-bolag). Eftersom området ligger utanför kommunens
verksamhetsområde är anslutningen frivillig och VA-ledningar i området ägs och
förvaltas av privata fastighetsägare och föreningar. När ytterligare fastigheter ska
anslutas till befintliga anläggningar måste respektive förening och huvudmannen
kontaktas för att godkänna ytterligare anslutningar.
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Ny bebyggelse ska anslutas till detta nät, likaså de två fastigheter inom planområdet
som idag ej är anslutna. För att försäkra detta har ett villkor förts in som
planbestämmelse, a5 - Bygglov får inte ges för huvudbyggnad förrän anslutning till
vatten och avlopp har kommit till stånd.
Dagvatten
Inom kvartersmark för bostäder ska dagvattenavrinning infiltreras inom den egna
tomten i så stor utsträckning som möjligt. För att säkerställa rening innan dagvatten
når recipienten får inom natur- och parkområde anläggningar för dagvattenhanteringen
anordnas för infiltrering. Flödesdämpande åtgärder kan ske i form av exempelvis
öppna diken på allmän platsmark. Idag finns även en mindre damm i södra delen av
planområdet som kan utvecklas vidare i syfte att hantera dagvatten i området. Inom
allmän platsmark (gata) återfinns planbestämmelse (infiltr1) om att markytan inte får
hårdgöras (detta i syfte att möjliggöra infiltration av dagvatten).
El
Vattenfall är huvudman inom planområdet. Ett område i planen finns avsatt för idag
befintlig transformatorstation. Inom kvartersmark har u-områden placerats där
befintliga högspänningsledningar är dragna.
Avfall
Kontakt ska tas med Sörmland Vatten och Avfall AB i ett tidigt skede under
projekteringen av området för utformning och placering av utrymmen för
avfallshantering.
En återvinningsstation inom planområdet bedöms inte behövas i och med planens
genomförande då det fortsatt rör sig om ett fåtal permanentboende i området. Bättre
placeringar i området Viala finns utanför planområdet där bebyggelsen är tätare.
För återvinning hänvisas idag till Vingåkers tätort alternativt till Baggetorp
återvinningsstation.

Konsekvenser av planens genomförande
Ny bebyggelse planeras till område som redan är exploaterat och befintliga strukturer
kan nyttjas och vidareutvecklas. Den jordbruksmark som behöver tas i anspråk för den
nya kvartersmarken (utanför gällande byggnadsplan fastställd 1980-05-14) är
begränsad till yta och tillhör ett mindre jordbruksområde (se kap. Förenligt med
kapitel 3, 4, 5 miljöbalken (MB)).
Alternativa lösningar i form av disponering av ny kvartersmark samt kompletterande
vägdragningar har studerats. Syftet har varit att se områdets utveckling ur ett
helhetsperspektiv där flera fastigheter kan tillkomma i ett attraktivt läge samtidigt som

37

naturvärdena påverkas minimalt. Allmänhetens tillgänglighet tillgodoses genom fler
möjliga vägförbindelser och grönsläpp som lämnar utrymme för stigar ned till
strandkanten. (se kap. Förenligt med kapitel 3, 4, 5 miljöbalken (MB)). Ny
vägdragning förbi istället för genom fastigheten Viala 1:64 samt ökad exploatering i
området bedöms minska upplevelsen av privata vägar och gör området mer tillgängligt
för allmänheten.
Planområdets natur- och vattenområden rymmer förutsättningar för ett uteliv som
främjar de boendes hälsa. När fler människor bosätter sig permanent i området ökar
även chanserna till spontana möten under fler tider på året. Detta bedöms vara viktigt
ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade
möjligheter till utbyten människor emellan. Närheten till naturen innebär också
spännande lekmiljöer för barn.
Detaljplanen kan medföra ekologiska konsekvenser, men troligen väldigt begränsade.
En naturvärdesbedömning har genomförts och använts som vägledning i anpassningen
av den nya kvartersmarkens utbredning. De delområden/objekt med högst naturvärden
bevaras i detaljplanen genom markanvändningen natur samt genom
skyddsbestämmelser.
Planerad bebyggelse ligger nära sjön Kolsnaren, vars ekologiska status är
otillfredsställande, kemisk status uppnår ej god status enligt VISS. Planen medger
dock endast begränsad exploatering som inte bedöms kunna påverka statusklassningen
negativt. Hagnäset har i VA-planarbetet identifierats som ett område där utsläpp av
näringsämnen från avloppsvatten behöver minskas väsentligt eller upphöra helt med
tanke på miljökvalitetsnormerna. Enskilt gemensamt VA finns i planområdet, som
ansluter till kommunalt VA. Ny bebyggelse planeras ansluta till denna, och två
fastigheter inom planområdet som idag ej är anslutna förväntas också ansluta. För att
försäkra detta har i planen införts bestämmelsen, a5 - Bygglov får inte ges för
huvudbyggnad förrän anslutning till vatten och avlopp har kommit till stånd.
Förutom effekter inom planområdet beaktas även potentiella kumulativa effekter av
olika detaljplaner utmed sjön Kolsnaren. Det finns i dagsläget inga andra planer på
större exploatering utmed sjön. Planerad bebyggelse anläggs i huvudsak minst 50 m
från strandkanten för att bevara naturen och den allmänna tillgängligheten. Genom att
anpassa exploateringen till områdets naturvärden och ordna med god
dagvattenhantering samt ge befintliga fastigheter möjligheten att ansluta till VA-nätet
bedöms påverkan kunna begränsas till att vara av lokal karaktär och de kumulativa
effekterna för Kolsnaren kan därför förväntas bli obetydliga och dess ekologiska och
kemiska status kommer inte påverkas eller försämras.
Som regionala miljömål i Södermanlands län gäller de nationella miljökvalitetsmålen
med tillhörande preciseringar och etappmål som regeringen har beslutat om.
Utgångspunkten för det kommunala miljömålsarbetet är framtaget Åtgärdsprogram för
Södermanlands miljö 2015 – 2020. Vingåkers kommun är medverkande aktör i det
bildade Miljö- och klimatrådet och deltar därmed i och stöttar det regionala miljö- och
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klimatarbetet. Detaljplanen bedöms i stort ej påverka berörda/applicerbara mål
negativt, ej heller motverka/försvåra åtgärdsarbetet inom länet.

Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Hela planområdet, inklusive allmän platsmark, ligger under enskilt huvudmannaskap.
Vingåkers kommun är idag ej huvudman för allmän platsmark inom eller intill
planområdet. All allmän plats, inklusive vägar och VA-ledningar, ägs och förvaltas av
privata fastighetsägare och föreningar. Allmänna platser i planområdet nyttjas
huvudsakligen av boende i området.
Sammanfattningsvis anser kommunen att särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap
är följande:
- Planområdet ligger som en enklav, med enskilt huvudmannaskap sedan tidigare.
- Kommunen har inget närliggande huvudmannaskap.
- Planområdet nås trafikmässigt endast via en befintlig väg, ingående i en
fungerande gemensamhetsanläggning som sköter området exemplariskt.
- Kommunen bedömer att området kan skötas bättre med enskilt huvudmannaskap.
- Allmänna platser inom planen nyttjas främst av boende i området.
- Kommunen har inga planer på att i framtiden överta huvudmannaskapet för
allmän platsmark i området.
- Nuvarande markägare önskar fortsätta med enskilt huvudmannaskap.
Enskilt huvudmannaskap förordas för området även i fortsättningen.
Vid enskilt huvudmannaskap åligger ansvaret för allmän plats fastighetsägarna
gemensamt. Ofta inrättas en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen.
Gemensamhetsanläggningen ansvarar för byggande och underhåll av de allmänna
platserna. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och på
vilket sätt detta ska göras.
I detaljplan går det endast att bestämma att det ska vara enskilt huvudmannaskap och
inte vem eller vilka som ska ha ansvaret. Strävan är därför att förändra drift och
underhåll så lite som möjligt, men att försöka tydliggöra ansvaret och att föreslå en
riktning för hur ansvaret kan organiseras i framtiden.
Avtal
Ett planavtal finns mellan fastighetsägaren till detaljplanens huvudfastighet och
kommunen.
Inga exploateringsavtal med kommunen ska tecknas.
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Elektronisk kommunikation
Utbyggnad av fibernätet pågår i området. Samråd ska föras med fibernätsägaren/ägarna för utbyggnad av fiber i samband med avstyckning av nya fastigheter.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Ägarförhållanden, fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
All mark inom planområdet är i privat ägo.
Berörda fastighetsägare/samfällighetsförening initierar de förrättningar som
möjliggörs enligt detaljplanen vid för dem lämplig tidpunkt.
Detaljplanen möjliggör för totalt sju (7) nya bostadsfastigheter samt att möjligheten
för avstyckning av arrendetomten kvarstår (i enlighet med gällande byggnadsplan),
liksom möjlighet att stycka Viala 1:64 till två fastigheter. Till detta möjliggörs också
en fastighet med användningen småbåtshamn(V1) samt en fastighet med användningen
badplats(N1) med tillhörande komplementbyggnader.
Fastigheterna i området får en ny angöringsväg varför villkoren för
gemensamhetsanläggningen för väg behöver omförhandlas.
Inga reservat för gemensamhetsanläggningar läggs ut i planen. Gemensamhetsanläggningar kan dock utan stöd av reservat bildas i samband med fastighetsbildning
för tillkommande bostadsfastigheter eller som fristående åtgärder/förrättningar. Inom
planområdet skulle följande gemensamhetsanläggningar kunna bli aktuella:
- Komplementbyggnad badplats (se planbestämmelse N1) och omgivande parkmark.
- Två angöringsvägar (planlagda som gata).
- Bad- och/eller båtbrygga (se planbestämmelse W2).
- Ny väg till området.
Tekniska frågor
Tekniska konsekvenser
Gatans omläggning genomförs lämpligen i samband med exploatering av de
tillkommande fastigheterna. Omläggningen föreslås därför initieras av exploatören.
Vid exploatering kan flytt av ledningar krävas. Dessa initieras vid behov av berörda.
Tekniska utredningar
Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik(MUR), Sweco, 2019-05-07, Östra
Hagnäset, Vingåker.
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Vatten och spillvatten
Tre gemensamhetsanläggningar/föreningar för vatten och avlopp finns inom området,
(vilka är avtalskunder hos kommunens VA-bolag). Anslutningen är idag frivillig och
VA-ledningar i området ägs och förvaltas av privata fastighetsägare och föreningar.
När ytterligare fastigheter ska anslutas till befintliga anläggningar måste respektive
förening och huvudmannen kontaktas för att godkänna ytterligare anslutningar för att
säkerställa så att kapaciteten finns.
Ny bebyggelse ska anslutas till detta nät, likaså de två fastigheter inom planområdet
som idag ej är anslutna. För att försäkra detta har ett villkor förts in som
planbestämmelse, a5 - Bygglov får inte ges för huvudbyggnad förrän anslutning till
vatten och avlopp har kommit till stånd.
Elförsörjning
Eventuell flytt/förändring av befintlig elanläggning utförs av Vattenfall, men bekostas
av exploatören. Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån
ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av
nätägarens anläggningar.
Kabelutsättning ska begäras vid eventuell schaktning. Detta beställs via
www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst,
kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.
Nätanslutning ska ansökas hos huvudmannen i god tid. Länk till hemsida
https://www.vattenfalleldistrubution.se/, det går också att kontakta kundtjänst.
Brandvattenförsörjning
Utbyggnad av brandposter och dimensionering för brandvatten sker i samband med att
VA-nätet byggs ut i området. Projekteringen ska ske i samråd med räddningstjänsten.
Elektronisk kommunikation
Utbyggnad av fibernätet pågår i området.
Kopparnätet i området kommer att släckas ned under 2019.

Ekonomiska frågor
Kostnadsfördelning
Anslutningskostnader för ytterligare fastigheter som ansluts till
gemensamhetsanläggningarna för vatten och avlopp bekostas av respektive förening
till kommunens VA-bolag. Föreningarna tar i sin tur ut anslutningskostnaderna av
respektive fastighetsägare.
Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören.
Gatans omläggning bekostas till större del av exploatören.
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Kostnader för fastighetsbildning betalas av aktuell/a fastighetsägare.
Förrättningskostnader debiteras enligt lantmäteritaxan.
Andra fördelningar kan regleras genom exploateringsavtal.
Planavgift kommer inte att tas ut i samband med bygglov.
Inlösen, ersättning
Den som äger obebyggd mark eller annat obebyggt utrymme som enligt detaljplanen
skall användas för allmän plats är skyldig att utan ersättning upplåta marken eller
utrymmet.

Medverkande tjänstemän
Erik Olsson
Plan- och byggchef/kommunarkitekt.
Olle Söderström
Planarkitekt
Planhandlingar har i samarbete med kommunen arbetats fram av Etyd arkitekter
(Sanna Alm, planeringsarkitekt, Joseph Laster, arkitekt).

Vingåker, 2021-10-26
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Samråd:

2018-10-23

Granskning:

2021-05-18

Antagande:
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats
dike 1

Planområdesgräns

infiltr1

Avskärande och dagvattenavledande dike längs användningsgräns
mot kvartersmark för bostäder, 4 kap 12 §
Markytan får inte hårdgöras, 4 kap 5 § 2

Användningsgräns

stig1

Gångstig ska finnas,

Egenskapsgräns

träd 1

Träd (befintlig lind) får endast fällas om sjukdom eller säkerhetsrisk
föreligger, 4 kap 5 § 2
Våtmark ska anläggas, 4 kap 5 § 2

GRÄNSLINJER

Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap, 4 kap 8 § 2

1:68

Lokalgata

Utnyttjandegrad

PARK1

Park

e1

Största exploatering för huvudbyggnad är 100 kvadratmeter
byggnadsarea per fastighet. Komplementbyggnader får, inom
respektive fastighet, uppföras med en största sammanlagda
byggnadsarea på 40 kvadratmeter, 4 kap 11 §

e2

Största exploatering för huvudbyggnad är 130 kvadratmeter
byggnadsarea per fastighet. Komplementbyggnader får, inom
respektive fastighet, uppföras med en största sammanlagda
byggnadsarea på 40 kvadratmeter, 4 kap 11 §

e3

Största byggnadsarea är 50 kvadratmeter,

e4

Största exploatering för huvudbyggnad är 160 kvadratmeter
byggnadsarea per fastighet. Komplementbyggnader får, inom
respektive fastighet, uppföras med en största sammanlagda
byggnadsarea på 40 kvadratmeter, 4 kap 11 §

e5

Största byggnadsarea är 35 kvadratmeter,

e6

Största exploatering för huvudbyggnad är 220 kvadratmeter
bruttoarea per fastighet. , 4 kap 11 §

Kvartersmark , 4 kap 5 § 3

W1

1:58

Naturområde

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

W

W1

1:57

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

GATA1

NATUR1

e 1 d3 h 1
h2 f 1 b1
a3 a 4

våtmark1

B

Bostäder

E1

Transformatorstation

N1

Badplats

V1

Småbåtshamn

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN

1:56

Vattenområden, 4 kap 5 § 3

B

1:65

35,67

W2

40,13
40,21

1:53

träd1
a2

1:52

43,08

stig1

e 3 b 1 h3
a3 a 4
W1

a1
a4
infiltr 1

40,92

40,33

41,41

Marken får inte förses med byggnad,

W1

Mindre bryggor får finnas. Maximalt en (1) brygga per fastighet med
en maximal längd på 10 meter och en bredd på maximalt 2 meter

Marken får endast förses med komplementbyggnad,

W2

Bad- och/eller båtbrygga

1:63

B

39,13

4 kap 11 §
4 kap 11 §

Fastighetsstorlek
d1

Högsta antal fastigheter är tre (3),

d2

Högsta antal fastigheter är fyra (4),

d3

Högsta antal fastigheter är två (2),

4 kap 11 §
4 kap 11 §
4 kap 11 §

Höjd på byggnadsverk

e1 d 3 h 1
h2 f 1 b 1
a3 a 4

37,57

4 kap 11 §

Vattenområde

34,74

V1

4 kap 11 §

W

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

38,75

n1
a2

4 kap 5 § 2

h1

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 6,5 meter,

h2

Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är 3,5 meter,

h3

Högsta nockhöjd är 4,0 meter,

h4

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 7,0 meter,

h5

Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4,2 meter,

4 kap 11 §
4 kap 11 §

4 kap 11 §
4 kap 11 §
4 kap 11 §

39,87

NATUR 1
a1

41,12

40,59

1:51

Utformning

u1

39,27
41,57

e4
h4
p1
a3

40,71

1:59

B
e6 d2
h5 f 1
b1
a4 a5

39,08

För att få göra arbeten i eller nära vatten, såsom
muddring och anläggande av brygga, krävs alltid anmälan
eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken. I strandskyddat område (det vill säga i
områden där strandskyddet ej upphävs i detaljplanen)
krävs även dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18§
miljöbalken. Arbeten i strand- och vattennära områden
kan även beröras av annan lagstiftning med krav på
andra tillstånd.

38,38

38,06

f1

PARK 1
a1

36,89

Endast friliggande hus,

4 kap 16 §

Placering
p1

Byggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns,

4 kap 16 §

36,76

1:62

38,18

Utförande

a3

b1

36,51

e4
h4
p1
a4

1:50

UPPLYSNINGAR

W1

a4

B
e6 d1
h5 f 1
b1
a5 a3

38,22

W2

36,10

35,52

a3

n1

Trädet får endast fällas om sjukdom eller säkerhetsrisk
föreligger, 4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

N1

34,62
36,85
37,65

4 kap 16 §

Markens anordnande och vegetation

h3 b 1
a4 e 5

37,83

Källare får inte finnas,

Huvudmannaskap

35,95

a1

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen,

4 kap 7 §

36,88
35,67
37,18

E1
a4
37,56

1:49

a 3 a5

Genomförandetid

35,79
36,83
35,93

Genomförandetiden är 5 år från dendag då detaljplanen vinner laga kraft,

35,71

W1

37,33
35,67
37,41

35,42

Ändrad lovplikt

35,05
37,84

B

1:64

a2

Marklov krävs även för fällning av träd,

a3

Utökad lovplikt gäller för lovbefriade åtgärder, nybyggnader och
tillbyggnader inom punktprickad mark enligt 9 kap 4 § och 4a - c §§
plan- och bygglagen, 4 kap 15 §

35,04

38,09

NATUR 1
a1 dike1

1:48

35,11

e 2 d 3 h1
h 2 f 1 b1
a3 a 4

35,37

38,02

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

35,06

Områden (mörkblå skrafferade ytor) där strandskyddet
upphävs:

stig1

1:47

36,97

4 kap 21 §

4 kap 15 §

Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap 6 §

Strandskydd
a4

Strandskyddet är upphävt,

4 kap 17 §

Villkor för lov
35,19

NATUR 1
a1
a1

a5

ILLUSTRATION

36,24

n1
a2

Bygglov får inte ges för huvudbyggnad förrän anslutning till vatten
och avlopp har kommit till stånd, 4 kap 14 §

35,30

Illustrerad fastighetsgräns
Strandskyddslinje (100 meter från strandlinje)

36,03

1:57

1:58

1:65

NATUR 1
a1

35,67

40,13
40,21

34,74

38,75

37,57
43,08

1:63
40,92
41,41

40,33

39,13

39,87

GATA1
a1
a4 infiltr 1

41,12
39,27
41,57
40,59

38,38
39,08
38,06

Strandskyddslinje
(100 meter från
strandkant)

36,89

40,71
36,76

1:59

1:62

38,18

36,51

38,22

36,10

37,83
35,52

34,62
36,85

1:50

37,65

Till planen hör:
Planbeskrivning (inkl. genomförandefrågor)
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning

35,95

Samrådsredogörelse

36,88
35,67
37,18

37,56

35,79
36,83
35,93

35,71

37,33
35,67
37,41

35,42

1:49

1:64

Granskningshandling

Detaljplan för

35,05
37,84

35,04

38,09

Standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900

35,11

35,37

38,02

35,06

Beslutsdatum

36,97

1:47

35,19

del av Viala 1:3 m fl

1:3
36,24
35,30

36,03

våtmark1
1:35

2018-10-23

SBN

Godkänd för granskning

GRUNDKARTA
BETECKNINGSBESKRIVNING ENLIGT HMK-KARTOGRAFI
Koordinatsystem: SWERF 99 16 30
Höjdsystem: RH 2000

1:3

Instans

Godkänd för samråd

Vingåkers kommun, Södermanlands län

2021-05-18

SBN

Antagande

Upprättad april 2021

SBN
Laga kraft

Grundkartan upprättad av Vingåkers kommun, 2018-06-20

1:35
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Lars Olsson, kart- och mätningsingenjör

Olle Söderström
Samhällsplanerare

Erik olsson
Plan- och byggchef
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Datum

1 (7)

Dnr

2018-02-02

UN 2017/112 -214

Behovsbedömning av detaljplan för del av Viala 1:3 m fl

Kartan/bilden pekar ungefärligt ut området.
Utgångsläge
Syfte med detaljplanen är att skapa 4-5 nya fastigheter för
bostadsändamål, att ändra befintlig väg, samt utökning av
bostadsfastighet för att införliva befintligt garage i fastighet.
Strandskyddet för området behöver ses över i samband med
detta.

Befintliga förhållanden

Planområdet består delvis av exploaterad mark, delvis av
jordbruksmark. Se avsnitt angående landskapsbild.

Har alternativa lösningar
och placeringar beaktats?

Alternativa lösningar i form av disponering av ny kvartersmark
samt kompletterande vägdragningar har studerats och kommer att
studeras vidare under planarbetet. Detta för att gestaltningen av
möte mellan ny bebyggelse och landskapet ska bli bra.

VK300S v1.0 040416,
Behovsbedömning delViala1 3

Planförslag
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Behovsbedömning

Påverkan

Leder planen till att påverkan
sker?

Ja/Nej/Ej
relevant

Måluppfyllelse: Strider
planen mot:
1. Gällande planer och
program
2. Miljömål
3. Riksintressen

1. Nej
2. Nej
3. Nej

2 (7)

Beskrivning/kommentar
1.
Behovet av ny detaljplan har uppstått efter önskan
att utöka bebyggelsen i området. Planerat område
att bebygga ligger inom strandskyddat område.
Planen ligger i linje med gällande översiktsplan, där
planområdet ingår i ett i utpekat strategiskt
utvecklingsområde, omfattande Viala och stråket
mellan Vingåkers tätort och Katrineholm. Området
är i översiktsplanen utpekat som område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LISområde.
Ny bebyggelse planeras mestadels utanför gällande
detaljplan (byggnadsplan fastställd 1980-05-14,
genomförandetid har utgått), men det nya förslaget
kommer att innebära ett visst utökande av
kvartersmark på bekostnad av park/planteringsmark
i gällande plan. I gällande detaljplan är strandskydd
upphävt för planlagd byggnadsmark och ett urval
vattenområden längs strandlinjen.
2.
Som regionala miljömål i Södermanlands län gäller
de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
preciseringar och etappmål som regeringen har
beslutat om. Utgångspunkten för det kommunala
miljömålsarbetet är framtaget Åtgärdsprogram för
Södermanlands miljö 2015 – 2020. Vingåkers
kommun är medverkande aktör i det bildade Miljöoch klimatrådet och deltar därmed i och stöttar det
regionala miljö- och klimatarbetet.
Detaljplanen bedöms i stort ej påverka
berörda/applicerbara mål negativt, ej heller
motverka/försvåra åtgärdsarbetet inom länet.
Detaljplanen kan medföra ekologiska konsekvenser,
men troligen väldigt begränsade. En
naturvärdesutredning har genomförts och kommer
att användas som vägledning i att anpassa planen
efter naturvärden i området.
Levande sjöar och vattendrag
Planerad bebyggelse ligger nära sjön Kolsnaren,
vars ekologiska status är otillfredsställande, kemisk
status uppnår ej god status enligt VISS. Planen
medger begränsad expolatering vilket troligen inte
påverkar statusklassningen nämnvärt negativt. Det
finns inget kommunalt VA i området. Mer kring VA
under avsnitt Påverkas omgivande miljö.
3.
Planområdet omfattas ej av några
riksintresseområden.
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Finns mellankommunala
intressen?
Påverkas landskapsbild?
•
In- och utblickar
•
Historiska samband

3 (7)

Nej
Ja

Planområdet ligger vid sjön Kolsnaren. Det består
delvis av jordbruksmark och är bebyggt med
bostadshus längs strandlinjen. I området finns en
mer orörd del, en skogskulle med framförallt ekar.
En grusväg leder in mot planområdet och fortsätter
sedan 10-20 m in från och längs strandlinjen genom
en av fastigheterna och sedan mellan bebyggelsen
och jordbruksmarken. Grusvägen ansluter via stigar
till en annan grusväg på Hagnäsets västra del och
utgör del av en populär promenadslinga för boende i
området.
Landskapet är öppet med jordbruks- och betesmark
som ligger naturskönt längs sjön. Vid infart till
området söderifrån, via grusvägen, syns inte all
bebyggelse pga höjdskillnader. Planbestämmelser
kommer att införas för att ny bebyggelse ska kunna
smälta in i miljön.
Från sjösidan bedöms landskapsbilden inte
påverkas nämnvärt.
Närmast söder om planområdet finns en svacka
med en damm utgrävd.
Drygt 500 m från planområdet ligger Viala som i
kommunens översiktsplan utpekats som en värdefull
kulturmiljö. Se avsnitt Kulturmiljö.

Påverkas
naturmiljö/naturvård?
•
Riksintresse för
naturvård
•
Natura 2000-område
•
Naturreservat
/naturskydd
•
Strandskydd
•
Rödlistade arter
•
Annan värdefull natur
•
Biotopskydd

Ja

Planområdet omfattas ej av riksintresse för
naturvård.
Sydöstra delen av planområdet har äng- och
betesmarksinventerats av Jordbruksverket
(http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/) och
berörs av en tuvtåteläng invid mycket smal
fuktängsremsa. Det är ett betat område med
värdefulla hagmarksträd och buskar.
I gällande plan är strandskydd upphävt för planlagd
byggnadsmark och ett urval vattenområden längs
strandlinjen. Strandskyddet träder dock åter i kraft
när byggnadsplanen ersätts med ny detaljplan. Det
strandskydd som utvärderas i planen sträcker sig
100 meter upp på land respektive 100 meter ut i
vattnet från strandlinjen.
Berörda områden med befintlig bebyggelse är
sedan tidigare ianspråktagna på ett sätt som gör att
de bedöms sakna betydelse för strandskyddets
syften. Identifierbara hemfridszoner utgörs av
bostadshus och komplementbyggnader, samt av
omhändertagna trädgårdar med planeringar och
öppna/klippta gräsytor. Även de vattenområden som
berörs har sedan tidigare varit ianspråktagna med
privata bryggor (MB 7 kap § 18 c 1p). Ett område
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som idag upptas av privat brygga och
komplementbyggnad ska ses över om möjlighet
finns för gemensam bad- och båtplats för
tillkommande bebyggelse och allmänhet.
Ny bebyggelse som detaljplanen avser medge
kommer även den att ligga inom strandskyddat
område, men befintlig bebyggelse i kombination
med nuvarande väg gör att tillkommande
bebyggelse bedöms vara väl avskild från området
närmast strandlinjen (MB 7 kap § 18 c 1-2p).
Hela området är också utpekat som LIS-område i
gällande översiktsplan (MB 7 kap § 18c 6p). En mer
utförlig analys och motivering för upphävande av
strandskyddet i vissa delar (kompletterat med
kartor/ortofoton över samt bilder från omgivning)
kommer att infogas i planbeskrivningen till
detaljplanesamrådet.
Rödlistade arter som påträffats i området
(https://www.artportalen.se/) är backsmörblomma
(2017) och ej validerade observationer av stare,
tornseglare (2015) och äkta målarmussla (2007).
Under naturvärdesinventeringen som gjorts
påträffades backsmörblomma, blåsippa, vitskivlav
och den mycket sällsynta violmusseron.
Backsmörblomman är tämligen vanlig i
Södermanland och varken den, blåsippan eller
violmusseronen bedöms påverkas negativt av
föreslagen exploatering. Vitskivlaven skulle kunna
påverkas negativt genom beskuggning.
Påverkas rekreation och
friluftsliv?
•
Riksintresse för
friluftsliv
•
Befolkning
•
Grönstruktur

Ja

Området är inget riksintresse för friluftsliv, men
nyttjas sannolikt för friluftsliv. Främst som
promenadstråk för boende i området, men även från
sjösidan för t ex paddling och det går också att lösa
fiskekort för stora delar av sjön
(http://www.ifiske.se/fiske-kolsnaren-och-viren.htm).
I planen avses gröna släpp och ilandstigningsplatser
för allmänt friluftsliv säkerställas.

Påverkas
kulturmiljö/kulturarv?
•
Riksintresse för
kulturmiljö
•
Fornminne
•
Byggnadsminne
•
Kulturmiljövård
•
Annan värdefull
kulturmiljö

Nej

Planområdet omfattas ej av riksintresse för
kulturmiljövård och inga byggnadsminnen återfinns
inom eller i direkt närhet av planområdet.
Drygt 500 m från planområdet ligger Viala som i
kommunens översiktsplan utpekats som en värdefull
kulturmiljö. Byn var under medeltiden en av
socknens största byar, där ett flertal byggnader finns
kvar.
I och kring Viala by finns kulturhistoriska lämningar
som finns dokumenterade i Riksantikvarieämbetets
tjänst Fornsök
(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html).

47

Påverkas omgivande
miljö?
•
Mark
•
Luft
•
Vatten
•
Klimat

5 (7)

Nej (vidare Planerad bebyggelse ligger nära sjön Kolsnaren,
utredning
vars ekologiska status är otillfredsställande, kemisk
krävs dock) status uppnår ej god status enligt VISS. Planen
medger begränsad expolatering vilket troligen inte
påverkar statusklassningen nämnvärt negativt.
Hagnäset har i VA-planarbetet identifierats som ett
område där utsläpp av näringsämnen från
avloppsvatten behöver minskas väsentligt eller
upphöra helt med tanke på miljökvalitetsnormerna.
Enskilt gemensamt VA finns i planområdet, som
ansluter till kommunalt VA. Ny bebyggelse planeras
ansluta till denna, och två fastigheter inom
planområdet som idag ej är anslutna förväntas
också ansluta.
Hantering av dagvatten förväntas i så stor
utsträckning som möjligt ske genom lokalt
omhändertagande (infiltrering och/eller fördröjning).
Idag finns en mindre damm söder om planområdet
som skulle kunna utvecklas vidare i syfte att hantera
dagvatten i området.
Betydande miljöpåverkan kan undvikas genom att
utreda områdets geotekniska förutsättningar.
Marken inom planområdet består av sandig morän i
norra delen och glacial lera i södra och det
föranleder ingen geoundersökning i planskedet utan
det åligger fastighetsägaren att göra en geoteknisk
undersökning inför byggnation. Se mer om
planområdets markförhållanden i avsnitt Finns det
risker för…? - Erosion, skred…

Motverkar planen
Nej
hushållning av
naturresurser och andra
resurser?
•
Mark
(markanvändning, jordo skogsbruk,
naturgeografi etc).
•
Vatten (grundvatten,
vattenskydd etc).
•
Materiella resurser
(naturgrus etc)
•
Transporter,
kommunikationer,
energi mm

Ny bebyggelse planeras till område som redan är
exploaterat och befintliga strukturer (såsom gata
och VA) kan nyttjas och vidareutvecklas.
Jordbruksmarken som beräknas tas i anspråk är
begränsat och tillhör ett mindre jordbruksområde.
Enligt tidigare kartering som gjorts (i samband med
ÖP90) så tillhör planområdet ej utpekat område med
mycket god jordbruksmark.
Vid planläggningen ska hänsyn till möjligheter för
solceller på tak också beaktas för ny bebyggelse.
Detta är i linje med kommunens Energi och
miljöplan (https://www.vingaker.se/wpcontent/uploads/2017/01/Flik-6.10-Energi-ochmiljöplan.pdf).
Planområdet ligger i ett stråk mellan Vingåker och
Katrineholm där bussar är frekventa. Från
planområdet är det ca 1 km till busshållplats.
Mer kring VA under tidigare avsnitt Påverkas
omgivande miljö.
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Inga kända gamla vattentäkter finns inom
planområdet (bl a www.brunnsarkivet.se).
Söder om planområdet finns idag en svacka med
åkerdräneringsdike. Där finns anlagd damm med ett
dike som leder ut mot sjön.
Drygt 500 m från planområdet ligger Viala
Hembygdsgård.
Finns risker för hälsa och
säkerhet?
•
Buller/vibrationer
•
Föroreningar (mark,
luft, vatten)
•
Överskrids
miljökvalitetsnormer?
•
Risk för allvarliga
olyckor?
•
Radon/strålning

Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och
vattenkvalitet enligt miljöbalken kap 5, bedöms ej
överskridas.
Spridning av gödsel och bekämpningsmedel kan
förekomma i nära anslutning till planområdet.
Hänsyn till detta kommer att tas i utformningen av
planområdet. Södra delarna av området används
även som betesmark för får.
I samband med planläggningen bör vändplats för
renhållningsfordon och blåljus säkerställas.
Planområdet berörs inte av riskområde för radon
(SGB markradonundersökning för Vingåkers
kommun 1989).

Finns det risker för…?
•
Erosion, skred
•
Översvämning

Marken inom planområdet består av sandig morän i
norra delen och glacial lera i södra. Söder om
planområdet finns även ett parti med gyttjelera
(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter25-100.html).
Förutsättning för skred finns längs strandlinjen i
sydöstra delen av området
(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisareforutsattning-for-jordskred.html,
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-skred.html).
Större delen av planområdet består av
markområden med låg sannolikhet för
översvämning (MSB, Översvämningskartering
utmed Nyköpingsån, rapportnr 35 2015-11-17). Viss
översvämningsrisk finns nära strandlinjen och i ett
lägre område i/utanför södra delen av planområdet.
Betydande miljöpåverkan kan undvikas genom att
utreda områdets geotekniska förutsättningar. Se
mer i avsnitt Påverkas omgivande miljö.
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7 (7)
Slutsats om fortsatt utredningsbehov
Samlad bedömning

Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på
miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser.
För att ytterligare utreda planens påverkan och möjligheter bedöms
följande utredningar vara viktiga att ta fram under planarbetet:
Naturvärdesinventering och bedömning (bifogas)

Kommer planen att
leda till betydande
miljöpåverkan?

Ingen betydande miljöpåverkan uppstår på grund av planförslaget.
Miljöbedömning är inte nödvändig.
Miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.

Datum

Underskrift (plan/bygg)

2018-02-02

Diana Soldagg
Planarkitekt, Vingåkers kommun
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Från: Olofsson Kristoffer [mailto:kristoffer.olofsson@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 26 februari 2018 14:47
Till: Samhällsbyggnadsnämnden
Kopia: Kommun; Diana Soldagg; Kristin Larsson
Ämne: Länsstyrelsens yttrande, behovsbedömning detaljplan för Viala 1:3

Behovsbedömning avseende detaljplan för Viala 1:3 m. fl., Vingåkers
kommun
Er beteckning UN 2017/112-214
Länsstyrelsens dnr 402-764-2018

Syftet med detaljplanen är att skapa 4-5 nya fastigheter för bostadsändamål, att ändra befintlig
väg, samt att utöka en bostadsfastighet för att införliva befintligt garage i fastighet.

Länsstyrelsens synpunkter
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning under följande förutsättningar. Inom
område dit ny bebyggelse lokaliseras behöver kommunen säkerställa att möjligheter för
att upphäva strandskyddet föreligger enligt kraven i 7 kap 18 c § miljöbalken
(1998:808). Vidare behöver utredas att aktuell jordbruksmark inom planområdet inte är
brukningsvärd enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.
Länsstyrelsen vill framföra följande synpunkter inför det fortsatta planarbetet.
Strandskydd
I samband med att en ny detaljplan antas måste strandskyddet upphävas på nytt inom området.
Kommunen ska utreda om det föreligger särskilda skäl att upphäva strandskyddet och göra en
intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen av att bevara strandskyddet i
relation till att genomföra kommande detaljplan.
Med hänvisning till den utförda naturvärdesinventeringen är det länsstyrelsens bedömning att
de undersökta delområdena 1 och 3 är av särskild vikt för strandskyddets syften att bevara
goda livsvillkor för växt- och djurlivet på lång sikt. De redan exploaterade områdena och
åkermarken är av lägst naturvårdsintresse inom planområdet.
Hushållning med mark
En del av området som utreds för ny detaljplan ligger inom område som omfattas av
hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 2 § miljöbalken vilket innebär att områdets karaktär ska
skyddas mot exploatering som innebär ändrad markanvändning. Eftersom landskapsbilden
lyfts fram som viktig i kommunens utredning så är lokaliseringen av tillkommande
bebyggelse av särskild vikt, i synnerhet då mark tas i anspråk för annat ändamål än vad den
utnyttjas till idag.
Om jordbruksmark tas i anspråk för bostadsändamål ska det i planprocessen framgå hur
kommunen utrett om aktuell jordbruksmark är brukningsvärd enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.
Detta omnämns som tidigare utrett genom kartering i samband med ÖP90 men bör förtydligas
i det fortsatta planarbetet.
Miljökvalitetsnormer, vatten – koppling till miljömålen
I behovsbedömningen uppges att ”detaljplanen bedöms i stort ej påverka berörda/applicerbara
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mål negativt, ej heller motverka/försvåra åtgärdsarbetet inom länet” och att ”planen medger
begränsad exploatering vilket troligen inte påverkar statusklassningen nämnvärt negativt”
(s.2). Tillståndet i sjön får inte försämras till följd av planen, vilket kommunen måste
säkerställa i det fortsatta planarbetet. Kommunen behöver visa hur det säkerställs att MKN för
vatten inte riskerar att försämras till följd av planen. Vidare anser länsstyrelsen att kommunen
i det fortsatta planarbetet bör redogöra för om/hur planen bidrar till att uppnå målet god
miljöstatus för Kolsnaren i enlighet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015 –
2020.[1] I det fortsatta planarbetet behöver hänsyn tas till ev. påverkan från t.ex. enskilt VA
och dagvattenhantering. Även ev. byggrätt för bryggor i anslutning till tomt kan vara en faktor
som påverkar möjligheten att nå god ekologisk status för kvalitetsfaktorn fysisk påverkan.
Kulturmiljö
Ur kulturmiljösynpunkt har länsstyrelsen inget att invända mot planens genomförande. Ingen
känd fornlämning berörs och det är inte sannolikt att någon tidigare okänd fornlämning finns
inom planområdet. Ingen riksintressant kulturmiljö berörs.
Medverkande
I handläggningen av ärendet har samråd skett med Scharp (kulturmiljö), Johan
Andersson (natur), Irene Karlsson Elfgren (vatten).
Kristoffer Olofsson
Planhandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

[1]

http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/battrevatten/Sidor/default.aspx
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Datum

Vår beteckning

2021-04-26

SBN 112/2016 214

1 (3)

Vår handläggare

Olle Södertsröm, 0151-193 44
olle.soderstrom@vingaker.se
Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2021-04-26
Fastighetsförteckning till detaljplan för Viala 1:3 i Vingåkers kommun, Södermanlands
län
Beteckning på kartan

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Viala 1:3

Viala 1:62

Planbeställaren

Privat

Arrendator
Hus på
Wingenäs 5

Privat

1/2

Privat

1/2

Planbeställaren

Viala 1:64

Privat

1/2

Privat

1/2

VK300S v1.0 040416,
Fastighetsförteckning_Viala_1_3

Viala 1:63
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2 (3)

Viala 1:65

Privat

1/2

Privat

1/2

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET

86/24
Till förmån för:
Viala 1:62-64

Privat

92/38
Till förmån för:
Viala 1:65

Privat

Elledningar u-område
m.fl.
Till förmån för: Vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB
Box 6013
171 06 SOLNA

Väg
0428-86/24
Väg
0428-92/38
Elledningar

Inskr.dag 1926-10-28
Löpnr 2815357

54

3 (3)

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET

Viala 1:56

Eva Eriksson
Viala Strandlyckan
643 92 Vingåker
Veine Eriksson
Viala Strandlyckan
643 92 Vingåker

Viala 1:59

Hagnäsets samfällighetsförening
c/o Viala Sjöbris
643 92 Vingåker

Viala 1:35

Per-Åke Perman
Viala Hagnäset 1
643 92 Vingåker

1/4

Jenny Otis Perman
Viala Hagnäset 1
643 92 Vingåker

3/4

Fastighetsförteckningen upprättad av
………………………………………..
Lars Olsson, kart- och mätningsingenjör
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Lantmäteriet
• I plankartan anges att
genomförandetiden är 5 år och börjar 5
år efter att planen vinner laga kraft.
•

I planbeskrivningen framgår inte om
något exploateringsavtal ska tecknas.

•

Om det finns enskilt avlopp som nyttjas
gemensamt av flera fastigheter kan det
också vara aktuellt att
gemensamhetsanläggning inrättas för
detta ändamål. Beroende på var befintliga
ledningar går och om de ska vara kvar i
samma läge, kan det eventuellt finnas
skäl till att skapa markreservat för detta
ändamål i plankartan.

•

För att trygga utfartsrätten för nybildade
fastigheter behöver troligen en
gemensamhetsanläggning bildas, eller en
befintlig omprövas.

Västra Sörmlands Räddningstjänst
• VSR har inget att invända mot föreslagen
detaljplan. Dock vill VSR att
projekteringen av detaljplanen även ska
innefatta brandvattenförsörjning till
befintliga och nya byggnationer i området
enligt kommunens åtagande enligt de
rekommendationer som ges i VAV P83
och P76. ?
Länsstyrelsen
• Planens lämplighet med avseende på
geoteknisk säkerhet och översvämning
kan inte hänskjutas till senare skeden
utan måste vara tillräckligt utredd och
klarlagd innan detaljplanen fastställs.
Exploatering inom ett
aktsamhetsområde kan bl.a. medföra
fördyrande grundläggningsarbeten.
Vidare kan infrastruktur och VAanläggningar skadas av skred och bör
lokaliseras med hänsyn till riskbilden.
Länsstyrelsen rekommenderar att
kommunen tar del av kostnadsfri
rådgivning från geotekniskt sakkunniga
hos SIG.

Genomförandetiden har ändrats till 5år och
börjar direkt när planen antagits.
Vid behov kan exploateringsavtal tecknas för att
fördela kostnaderna. Informationen har förts in
i planbesrivningen.
Enskilt avlopp som gemensamhetsanläggning är
inte aktuellt. Nya fastigheter ansluts till befintlig
gemensamhetsanläggning som är ansluten till
det kommunala avloppet.

Fastigheterna i området får en ny angöringsväg
varför villkoren för gemensamhetsanläggningen
för väg behöver omförhandlas.

En rubrik om brandvattenförsörjningen har
lagts till i planbeskrivningen. Utbyggnad av
brandposter och dimensionering för
brandvatten sker i samband med att VA-nätet
byggs ut i området. Projekteringen ska ske i
samråd med räddningstjänsten.

Kommunen har skickat ut på remiss till SGI och
fått in ett remissvar.
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•
•

•

•

•

•

•

Länsstyrelsen avråder från
formuleringen av
egenskapsbestämmelse b1.
Kommunen uppger också i
planbeskrivningen (s.12) att ”vid
eventuell schaktning inom det låglänta
området intill sjön behöver hänsyn tas
till grundvattennivån”.

Bestämmelsens formulering har ändrats till b1 Källare får inte finnas.
Då den föreslagna exploateringen är lagd en bra
bit upp från sjön samt regleras med
bestämmelsen, b1 - Källare får inte finnas, så
bedöms inga vidare åtgärder behövas och
texten har tagits bort ur planbeskrivningen.

En bedömning av eventuella kumulativa
Kommunen bör ta hänsyn till den
effekter av exploateringen kring sjön Kolsnaren
kumulativa effekten av exploateringar
runt sjön. Enligt nationell analys utgörs har lagts till i planbeskrivningen.
7% av sjöns närområde av brukad mark.
Gränsen till måttlig status är 15 %.
Denna samlade exploatering gör att den
hydromorfologiska parametern i
området runt sjön riskerar att
försämras.
Ett villkor har förts in som planbestämmelse a5 Länsstyrelsen kan inte se hur
Bygglov får inte ges för huvudbyggnad förrän
kommunen säkerställt att samtliga
anslutning till vatten och avlopp har kommit till
fastigheter kommer att anslutas till
stånd.
det kommunala VA-nätet. Till att
Det finns idag en fungerande VA förening
börja med har ansvaret för
Vingenäs VVS förening.
iordningställandet och skötseln av

dessa anläggningar i sin helhet
hänskjutits till enskilt
huvudmannaskap.
Det framgår vidare inte om det är
säkerställt att lämpliga utrymmen
finns för gemensamt ledningsnät i
plankartan (t.ex. saknas reservat för
gemensamhetsanläggning).
Förhållande till översiktsplanen
(2010-11-22) Kommunen nämner i
underlaget att planområdet är utpekat
i översiktsplanen som område för
landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS-område). Länsstyrelsen
lämnade en reservation i sitt
granskningsyttrande (2010-09-02)
inför översiktsplanens antagande,
enligt följande: ”Det är tveksamt om

glest utplacerade villor i de västra delarna av
Viala kan bidra till landsbygdsutveckling.
Kommunen bör utveckla avsikterna med
dessa koncept om man avser att gå vidare
med förslaget”.

Med hänvisning till den utförda
naturvärdesinventeringen är det
Länsstyrelsens bedömning att de
undersökta delområdena 1 och 3 är

Ledningar för vatten och avlopp kan dras i den
nya vägsträckningen. Eventuell
gemensamhetsanläggning kommer ej hamna
inom planområdet enligt VA föreningen i
området.
Avsikterna med en exploatering i Viala har
utvecklats vidare i planbeskrivningen under
rubriken Översiktliga planer.

Kommunen delar den bedömningen och detta
har varit vägledande i utformningen av
detaljplanen.
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•

•

•

•

•

av särskild vikt för strandskyddets
syften att bevara goda livsvillkor för
växt- och djurlivet på lång sikt. De
redan exploaterade områdena och
åkermarken är av lägst
naturvårdsintresse inom
planområdet.
Länsstyrelsen bedömer att
nyetablering kan ske enligt
föreslagen detaljplan då de nya
fastigheterna huvudsakligen ligger
avskilda från vattnet genom befintlig
bebyggelse.
I framtagen naturvärdesbedömning
(Linnea, November 2017) dras
slutsatsen att störst naturhänsyn bör
tas vid gräsmarken i sydost. Syftet
med och värdet av breddningen av
fastigheten Viala 1:64 bör avvägas
mot påverkan på dessa naturvärden.
Inom kvartersmarken i planområdets
sydöstra del har kommunen också
planlagt skydd för en värdefull 100årig ek genom bestämmelse n1, vilket
Länsstyrelsen ser positivt på. Dock
frågar sig Länsstyrelsen om
kommunen tagit ställning till hur
trädet riskerar att påverkas av de
markingrepp som kommer att krävas
i samband med intilliggande vägoch
ledningsdragningar, samt av den
byggrätt som ges i anslutning genom
den nya detaljplanen. Kommunen
bör eventuellt ge ett tydligare skydd
och beakta att eken kommer att
kunna skyddas i och med
detaljplanens genomförande.
Det är oklart utifrån vad som uppges
i planbeskrivningen huruvida det
finns behov av att planlägga för en
återvinningsstation inom
planområdet.
En beskrivning av
genomförandefrågorna beträffande
elektroniska kommunikationer bör
ingå som en del i
genomförandefrågorna i
planbeskrivningen.

Syftet med utvidgningen av fastigheten Viala
1:64 är att reglera de informella gränser som
finns idag och bedöms inte påverka de
naturvärden som finns där idag. En precisering
av vilka områden som bör skyddas finns i
naturvärdesbedömningen(Linnea, November

2017) på sid. 12.

I och med ny vägdragning bedöms
bestämmelsen n1 ge tillräckligt skydd.

Behovet av återvinningsstation har bekrivits
tydligare i planbeskrivningen under rubriken
Avfall

Ring regina
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Två angöringsvägar finns planlagda
som kvartersmark, men inga reservat
för gemensamhetsanläggningar har
lagts ut i planen. Länsstyrelsen
ställer sig frågande till detta och
anser att kommunen bör motivera
varför detta alternativ har valts.
• Kommunen har i planbeskrivningen
inte tydligt angett vilka särskilda skäl
som motiverar enskilt
huvudmannaskap och vilka
konsekvenserna blir för berörda
parter då kommunen avsäger sig
huvudmannaskapet
• n2 Bestämmelsen uppfyller inte
tydlighetskravet i PBL.
• e5 Av utformningsbestämmelsen kan
det med fördel förtydligas huruvida
byggrätten om högst 130 m² BYA
avser huvudbyggnad inkluderat eller
exlusive komplementbyggnader om
max 40 m².
• Planen saknar bestämmelse om
byggnaders minsta avstånd till
fastighetsgräns
Fastighetsägare inom planområdet
• Vi är emot den förtätning av området
som så många som ytterligare sex
tomter på jordbruksmarken utgör. Vi
ser det som att det avsevärt
försämrar den unika miljö, en miljö
som bevaras och sköts exemplariskt i
mycket god grannsämja av
nuvarande fastighetsägare.
•

•

Då det gäller omläggning av
nuvarande väg har vi inget emot att
innehavarna av fastigheten Viala
1:64 vill flytta den del av vägen som
går över deras tomt. Positivt med att
ny väg dras är att det i samband med
omläggning kommer att ges
möjlighet att ansluta till kommunalt
vatten och avlopp. Vi anser dock att
den vägsträckning som föreslås har
lagts alltför nära existerande
bebyggelse och bör skjutas ”bortåt”

Angöringsvägarna har bytts ut från
kvartersmark till allmän platsmark(GATA) eller
tagits bort helt.

Särskilda skäl har förts in i planbeskrivningen
under rubriken Ansvarsfördelning och
huvudmannaskap

Bestämmelsen har tagits bort
Bestämmelsen har tagits bort och ersatts

Bestämmelse har lagts till

Området är utpekat som ett utvecklingsområde
i kommunens översiktsplan och ligger relativt
nära tätorten längs ett viktigt utpekat stråk
längsmed väg 52 mot Katrineholm. Kommunen
har gjort bedömningen att området är lämpligt
för exploatering både i översiktsplanen och när
man gav positivt planbesked. 6-7 fastigheter för
friliggande enbostadshus är inte en stor
exploatering för området som fortsatt kommer
ha mycket naturmark och öppna landskap. Nya
fastigheter bedöms kunna placeras på behörigt
avstånd från befintliga fastigheter.
Vägen har lagts om och nya fastigheter angörs
innan fastigheten Viala 1:62 varför trafiken inte
bör öka.
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•

•

•

med ca 50 meter för att sedan ansluta
till befintlig väg mellan fastigheterna
Viala 1:62 och Viala 1:63, vilket då
skulle överensstämma med
markägarens ursprungliga intention.
Detta kan ske utan förlust av
naturvärden och av värdefull
jordbruksmark. Den lilla mark som
då frigörs skulle kunna utgöra
parkmark eller bli odlingslotter för
boende i området. För vår del skulle
det också innebära att trafiken precis
utanför vår tomt inte skulle öka
väsentligt.
Vi opponerar starkt mot förslaget
att lägga ett parkområde med
förläggande av bad och båtbrygga
för boende i området på det ytterst
lilla markområdet mellan vår tomt
och fastigheten Viala 1:64. Det
skulle innebära ett betydande
störningsmoment för vår del och ta
bort det lugn och den ro som vi
eftersträvade vid införskaffandet av
vår fastighet. Förläggande av båtoch badbrygga för fastigheterna
inom området skulle i stället, utan
några förluster av natur och
miljövärden, kunna ske på lämplig
plats i det betydligt större
grönområdet mellan fastigheterna
Viala 1:63 och 1:65. Det är, vad vi
förstår, i linje med markägarens
önskemål.
Ändrad infart/vägsträckning. För ny
kvartersmark i planens nordvästra
del, söder om skogsdungen (planlagd
som naturmark) önskar jag förstärka
befintlig stig västerut från planlagd
vändplan och använda denna som
infartsväg till de två illustrerade
fastigheterna
Jag skulle gärna se ytterligare ett mindre
park/bryggområde som ansluter till
vändplanen i föreslaget naturområde
väster om fastigheten Viala 1:63.

De områden längs sjön Kolsnarens strand som
inte är bebyggda och privata är få och av stort
allmänt intresse. Oavsett placering kommer
park och bad att hamna intill befintliga
fastigheter och här bedöms det allmänna
intresset av bad och rekreation väga tyngre än
det enskilda intresset av lugn och ro. Störningen
bedöms bli begränsad då exploateringen är låg.
Platsen för park o bad har valts i samråd med
markägaren. Läget är bra då det inte finns skog
eller träd som skymmer solen och platsen är
tillgänglig med flack terräng och centralt läge i
området.

Justerat enligt önskan. Stigen är den naturliga
angöringen till fastigheten högst upp i norr och
andra angöringar bedöms ha större negativ
effekt på området.

Justerat enligt önskan. På platsen finns idag ett
mindre förråd/bryggbyggnad. Ytterligare en
brygga ger fastighetsägaren fortsatt möjlighet
att bedriva fiske samt möjligheten att ordna
med båtplatser separerat från bad vilket
bedöms vara ett viktigt komplement till
tillkommande fastigheter.
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Souterrängvilla. Längs befintlig väg löper en
slänt och jag skulle gärna se möjlighet att bygga
souterrängvillor för tillkommande kvartersmark
i dessa partier.

Statens Geotekniska Institut
SGI anser att en översiktlig utredning av
erosionsförhållanden och
översvämmningsrisker ska tas fram.
SGI rekommenderar att en geoteknisk
utredning utförs i planskedet för att
klarlägga de geotekniska förutsättningarna
för planändamålet. Geotekniska aspekter
såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras
inklusive blocknedfall och erosion ska
bedömas, men även aspekter avseende
sättningar, grundläggning, hantering av
grundvatten och ytvatten etc. bör belysas

Inte längre aktuellt då fastigheterna flyttats
längre upp på gärdet.

Geoteknisk utredning har gjorts
Geoteknisk utredning har gjorts
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

45 (71)

Sbn §

SBN 2021/

Kvartalsrapport för uppföljning av planerad
verksamhet
Förslag till beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer kvartalsrapport av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljötillsyn och livsmedelskontroll
för kvartal 1 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer varje år den operativa tillsynsmyndighetens
beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken,
miljötillsynsförordningen och hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan uppfylls.
Kvartalsrapport syftar till att följa upp planerna för den verksamhet som fastställs i
tillsynsplanen och kontrollplan vid årets början. Uppföljningen av verksamheten visar
hur stor andel av den planerade verksamheten som utförs, samt hur stort inflödet av
ärenden är.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-04-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-22
Handläggare

Pontus Lindström
0151 - 193 84
pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

Kvartalsrapport för uppföljning av planerad
verksamhet
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer kvartalsrapport av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljötillsyn och
livsmedelskontroll för kvartal 1 2021.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer varje år den operativa
tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt
miljöbalken, miljötillsynsförordningen och hur de krav som ställs på offentlig
kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls.
Kvartalsrapport syftar till att följa upp planerna för den verksamhet som
fastställs i tillsynsplanen och kontrollplan vid årets början. Uppföljningen av
verksamheten visar hur stor andel av den planerade verksamheten som utförs,
samt hur stort inflödet av ärenden är.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att samhällsbyggnadsnämnden fastställer kvartalsrapport
av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljötillsyn och livsmedelskontroll
för kvartal 1 2021.
Konsekvenser

Personalomsättning och föräldrar vikariat är orsak till avvikelse rörande antal
utförda planerade tillsynsbesök vid miljö – och hälsoskyddsområdet under
kvartal 1.
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På grund av personalomsättningar och tjänsteledigheter har miljökontoret inte
kunnat bedriva tillsyn enligt 45 § i förordning miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, miljökontoret har av ovanstående anledning inte kunnat bedriva
tillsyn av 38 § i samma föreskrift. Verksamheter som omfattas av
anmälningsplikt enligt 38 § betalar årliga tillsynsavgifter.
Miljökontoret har av ovanstående orsaker inte kunnat startat upp inventering av
avloppsanläggningar eller kunnat bedriva tillsyn på de eventuellt 150 misstänkt
förorenade objekt i kommunen, av dessa är fem riskklass 2-objekt (mycket hög
risk) under kvartal 1.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer behöva fatta beslut om vilka
tillsynsområden som ska prioriteras/prioriteras bort under kvartal 3–4.
Bilagor
Kvartalsrapport år 2021
Pontus Lindström
Miljöchef
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Kvartalsrapport år 2021
Kvartal

Nyckeltal

1

2

3

4

Summa

Plan/uppskattning 2021

Miljö- och hälsoskyddstillsyn
Antal utförda planerade
tillsynsbesök vid miljö- och
hälsoskyddsverksamheter

4

45

Antal inkomna
värmepumpsanmälningar

9

25

Antal inkomna avloppsansökningar

14

50

Antal inkomna ansökningar om
renhållningsdispens

6

30

Antal inventerade avlopp

0

120

696

1194

Antal utförda planerade
kontrollbesök vid livsmedelsobjekt

18

67

Antal inkomna registreringar/
godkännanden av nya
livsmedelsanläggningar

3

10

Antal fattade beslut om sanktioner

1

5

Antal åtalsanmälningar

0

3

Antal debiterade kontrolltimmar

68

178

Antal debiterade tillsynstimmar
Livsmedelskontroll

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Orsak till avvikelse, samt konsekvenser.

Kvartal 1
Personalomsättning och föräldrar vikariat är orsak till avvikelse rörande antal utförda planerade tillsynsbesök
vid miljö – och hälsoskyddsområdet och antal inventerade avlopp.
På grund av personalomsättningar och tjänsteledigheter har miljö inte kunnat bedriva tillsyn enligt 45 § i
förordning miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljökontoret har av ovanstående anledning inte kunnat
bedriva tillsyn av 38 § i samma föreskrift. Verksamheter som omfattas av anmälningsplikt enligt 38 § betalar
årliga tillsynsavgifter.
Miljökontoret har av ovanstående orsaker inte kunnat startat upp inventering av avloppsanläggningar eller
kunnat bedriva tillsyn på de eventuellt 150 misstänkt förorenade objekt i kommunen, av dessa är fem riskklass
2-objekt (mycket hög risk) under kvartal 1.
Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

46 (71)

Sbn §

SBN 2021/

Tjänsteutlåtande Internkontrollplan
Samhällsbyggnadsnämnden 2021
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar internkontrollplanen för 2021

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är ett verktyg för såväl den politiska ledningen som förvaltningen och
regleras i Vingåker kommuns antagna dokument, Riktlinjer för intern kontroll (201911-14 KS §224). Kontrollsystemet bidrar till att säkerställa att beslut vilar på korrekta
underlag och ger ett skydd mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar.
Intern kontroll både säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga
fel.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-04-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-26
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

SBN 2021/xxx

Tjänsteutlåtande Internkontrollplan
Samhällsbyggnadsnämnden 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden
1. Antar Internkontrollplanen för 2021
Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll är ett verktyg för såväl den politiska ledningen som
förvaltningen och regleras i Vingåker kommuns antagna dokument, Riktlinjer
för intern kontroll (2019-11-14 KS §224). Kontrollsystemet bidrar till att
säkerställa att beslut vilar på korrekta underlag och ger ett skydd mot förlust
eller förstörelse av kommunens tillgångar. Intern kontroll både säkrar en
effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel.
Ärendets beredning

Förvaltningschefen har tillsammans nämndordförande och chefer på område
samhällsbyggnad berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Intern kontroll är ett verktyg för såväl den politiska ledningen som
förvaltningen. Kontrollsystemet bidrar till att säkerställa att beslut vilar på
korrekta underlag och ger ett skydd mot förlust eller förstörelse av kommunens
tillgångar. Intern kontroll både säkrar en effektiv förvaltning och minimerar
risken för allvarliga fel.
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I enlighet med Vingåker kommuns antagna dokument, Riktlinjer för intern
kontroll (2019-11-14 KS §224), ska samtliga nämnder upprätta en egen
internkontrollplan med riskanalys som antas senast i december innan
räkenskapsåret påbörjas. Planen ska utgå ifrån den mall som kommunstyrelsen
tagit fram. De övergripande kontrollmomenten som antagits är ett minimum att
ha med. Då kommunstyrelsen inte antog internkontrollplanen förrän 25 januari
2021, har inte samhällsbyggnadsnämnden kunnat anta sin internkontrollplan i
tid. Inför 2022 kommer Kommunstyrelsen anta sin plan tidigare under hösten
och nämnden kan då fatta beslut om internkontrollplanen i samband med
nämndplanen. Under året har sen nämnden möjlighet att besluta om ytterligare
kontrollpunkter som det under året uppstår behov av.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att det är centralt att arbeta kontinuerligt med
uppföljning och kontroll av verksamheten, för att säkra en effektiv förvaltning
och minimera risken för allvarliga fel.
Ekonomiska konsekvenser

Beslut om internkontrollplan ger ett skydd mot förlust eller förstörelse av
kommunens tillgångar.
Skäl till beslut

Internkontrollplanen är nämndens främsta kontrollsystem för att säkerställa att
förvaltningsorganisationen lever upp till ställda krav om en effektiv och säker
verksamhet.
Bilagor

Internkontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2021
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Susanne Jaktlund
t.f. förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Ger skydd mot förlust eller förstörelse av
kommunens tillgångar, vilket bidrar till detta
mål.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Trygg hantering av kommunens tillgångar
skapar goda förutsättningar för att arbeta med
kommunens övriga mål.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Samtliga kommunmedborgare berörs av beslutet, då en trygg hantering av
kommunens tillgångar skapar goda förutsättningar för att arbeta med
kommunens övriga mål.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
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På vilket sätt?
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Internkontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2021
Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella
ledningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå
följande mål:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Konsekvens

Inledningsvis görs en inventering av rutiner för att sedan bedöma hur stor
sannolikheten är för att rutinen fallerar samt hur stor konsekvensen blir vid ett
eventuellt fallerande. Den samlade bedömningen av dessa två faktorer utgör
risken. I denna plan har risken bedömts enligt matrisen nedan.

Allvarlig

4

8

12

16

Kännbar

3

6

9

12

Lindrig

2

4

6

8

Försum bar

1

2

3

4

Osannolik

M indre
sannolik

M öjlig

Sannolik

Väsentlighets- och risk
m atris (VOR-m atris)

Sannolikhet

De rutiner som resulterar i en hög riskbedömning tas med i internkontrollplanen om
det bedöms att en kontrollaktivitet kan ge mer information om hur väl rutinen
fungerar. I internkontrollplanen anges hur man ska kontrollera att rutinen fungerar
på avsett sätt samt till vem rapportering ska ske. Internkontrollplanen fastställs av
nämnden senast januari månad, men kontrollpunkter kan även tillföras under året
om behov uppstår. Återrapportering av resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen sker i samband med verksamhetsberättelse till delårsrapport och
årsredovisning.
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Rutinbeskrivning

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Överklagande av
nämndbeslut och
delegationsbeslut

Kontroll av att överklaganden
av beslut har handlagts enligt
fastställd rutin.

Total undersökning

Halvårsvis

Bygg &
Miljöchef

Tillsyns- och
kontrollplaner

De som betalar tillsynsavgift
2020 ska få motsvarande
timmar i tillsyn

Total undersökning

Halvårsvis

Handläggare
på ärendet

Ärendedebitering

Debitering av ärenden enligt
fastställd taxa

Beräkning utifrån taxan

Halvårsvis

Bygg &
Miljöchef

Nämnd

möjlig/lindrig
6

Total-undersökning

Halvårsvis

Nämndsekreterare

Nämnd

möjlig/kännbar
9

Stickprov, kontroll av
fem underlag

Kvartalsvis

Ekonomihandläggare

Ekonomichef/
Förvaltningschef

möjlig/allvarlig
12

Uppföljning av
Genomgång av öppna
nämndarbetet. Att
ärenden där förvaltningen har
nämndens uppdrag till
ett uppdrag samt
förvaltningen verkställs
informationspunkten i
samt att förvaltningens
nämndprotokollen
information till nämnden
dokumenteras.
Utbetalningar till
bankkonton

Kontroll av att det
ursprungliga underlaget från
kunden/brukaren där
bankkontonumret framgår
stämmer med det som
registrerats i kommunens
system och på
utbetalningsunderlag till
ekonomienheten

Nämnd

Riskbedömning

möjlig/allvarlig
12

Bygg & Miljöchef möjlig/kännbar
9
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Attestering

Kontroll av att
mottagningsattest och
beslutsattest gjorts i enlighet
med fastställda kontroller i
attestreglemente/riktlinjer för
attestering.

Upphandling

Kontroll av att kommunen
beställer och erhåller de
varor/tjänster, priser och
kvalitet som upphandlats.

Stickprov, kontroll av
tre attestanter per
nämnd och fem
leverantörsfakturor
vardera.

Kvartalsvis

Ekonomer

Ekonomichef/
Förvaltningschef

Stickprov på
Kvartalsvis Upphandlings- Ekonomichef/
upphandlade avtal, tre
koordinator
Förvaltningschef
leverantörer väljs ut och
tre fakturor från
respektive leverantör
kontrolleras mot
avtal/prisbilaga

möjlig/lindrig
6

möjlig/kännbar
9
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

47 (71)

Sbn §

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i
balans 2022
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner åtgärdsplan för ekonomi i balans 2022
enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2022
med 950 tkr för bostadsanpassningsbidrag.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2022
med 250 tkr för digitaliseringsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för bostadsanpassningsbidragen är till stor del
opåverkbara och ryms inte inom tilldelad ram. Budgeten har under flera år varit
oförändrad och för låg för att nå upp till gällande lagstiftning. Åtgärder som utökade
resurser och kompetenser för handläggning av ärenden samt samverkan med andra
kommuner, beräknas ge minskade kostnader. Men det är orealistiskt att åtgärderna ska
sänka kostnaderna med 50 %, vilket krävs för en ekonomi i balans. Om
samhällsbyggnadsnämnden inte tillförs utökad ram, måste nämnden ta bort lagstiftad
skattefinansierad verksamhet och åtgärder. Alternativt fortsätta uppvisa negativt
resultat.
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på
nämndens arbetssätt och IT-stöd. Nämnden har investerat i ett nytt verksamhetssystem
och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver underhåll och kompetensutveckling
innan effektiviseringarna slår igenom. Utökad ram om 250 tkr behövs för att kunna
åstadkomma effektiviseringar på sikt.
Personalsatsning behövs för att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och
säkra tillräckligt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling
effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter för en
ekonomi i balans över tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-09
Konsekvensbeskrivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-09
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151 - 191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

SBN 2021/xxx

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i
balans 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Godkänna Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans 2022
enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår vidare att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå att
2. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2022
med 950 tkr för bostadsanpassningsbidrag.
3. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2022
med 250 tkr för digitaliseringsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för bostadsanpassningsbidragen är till stor del
opåverkbara och ryms inte inom tilldelad ram. Budgeten har under flera år varit
oförändrad och för låg för att nå upp till gällande lagstiftning. Åtgärder som utökade
resurser och kompetenser för handläggning av ärenden samt samverkan med andra
kommuner, beräknas ge minskade kostnader. Men det är orealistiskt att åtgärderna ska
sänka kostnaderna med 50 %, vilket krävs för en ekonomi i balans. Om
samhällsbyggnadsnämnden inte tillförs utökad ram, måste nämnden fortsätta gå med
underskott alternativt bryta mot lagen och åläggande från länsstyrelsen.
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på
nämndens arbetssätt och underhåll av IT-stöd. Nämnden har investerat i ett nytt
verksamhetssystem och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver underhåll och
kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. Utökad ram om 250 tkr
behövs för att kunna åstadkomma effektiviseringar på sikt och kunna hålla systemen
uppdaterade och funktionella.
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Personalsatsning behövs för att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och
säkra tillräckligt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling
effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter för en
ekonomi i balans över tid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som
besparingar, effektiviserar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt
som kostnaderna hålls nere. De senaste årens besparingar har fått negativa
konsekvenser för nämndens intäkter. Åtgärder bör därför göras väl genomtänkt och
med det långsiktiga perspektivet i fokus.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av att förvaltningen säkerställer att ekonomin är i
balans är självfallet av godo. Utmaningen ligger i att uppnå dem lagstiftade krav som
verksamheten är ålagda och samtidigt vara en attraktiv kommun för medborgare och
näringsliv. På sikt kan det bli nödvändigt med ytterligare höjda taxor.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning Samhällsbyggnad 2022
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

Susanne Jaktlund
t.f. Samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

89

vingaker.se

9 (9)

Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En ekonomi i balans skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i
Vingåkersbygden på lång sikt.
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2022
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunstyrelsen beslutade planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som
fastställdes 2021-03-29 §43
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
RAM 2022
Cirkulär 12:12
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
Gymansiet
SoC
Summa

enligt
KF § 118
598 826
-108 793
-16 286
-6 715
-187 007
-46 673
-224 204
9 148

Löneökning
-795
-142
-85
-2 386
-3 691
-7 099

HyresSkatter
ökning
oc utjämning
12 965
-189
-90
-9
-454

-742

12 965

Pensioner

Övrigt

5 337
-247

5 337

-247

NY RAM
År 2022
617 128
-110 024
-16 518
-6 809
-189 847
-46 673
-227 895
19 362

År 2023 År 2024
627 760 641 963
-111 384 -112 396
-16 754 -16 993
-6 904
-7 001
-192 742 -195 693
-46 673 -46 673
-232 439 -237 059
20 864
26 148

Justeringar avser;
•

•

•

•

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag ska befolkningsantal gälla: - 2022 9.175 personer (1 november 2021), - 2023
9.200 personer (1 november 2022), - 2024 9.225 personer (1 november 2023)
Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under planperioden
för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för
övriga nämnder.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent
per år under planperioden. OBS! Uppräkning till SoC 2022 är redan beräknad enligt KF §
118.
Övrigt består av ökade kostnader för kollektivtrafiken och valnämnden
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Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 6 809 år 2022
1. Verksamhet/område:
Beskrivning av konsekvensen:
Förutom kompenserade löne- och hyresökningar finns ett stort behov av en utökad ram för
Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet och budgeten har inte
räknats upp på många år och har dem senaste fem åren uppvisat stort underskott. Budgeten har under denna
tid legat oförändrad på 1132 tkr och i jämförelse med andra kommuner i närområdet lägger Vingåker ner
mindre än halva antalet handläggningstimmar per kommuninvånare än jämförda kommuner. Ökade resurser på
handläggningen av bostadsanpassningsbidragen kan troligtvis minska kostnaderna en aning. Men minskningen
ska då även kompensera för dem ökade lönekostnaderna. Att kunna göra en besparing på 1400 tkr för att klara
årets budget är därför orealistiskt.
Bostadsanpassningens utfall 2016-2020
2016: - 2000 tkr
2017: - 1000 tkr
2018: - 600 tkr
2019: - 1700 tkr
2020: - 1660 tkr
Förslag på åtgärder
Ökade handläggningsresurser och förstärkning av kompetens inom socialtjänstlagen genom samarbete med
socialförvaltningens arbetsterapeuter. Införande av hembesök kan ge bättre och mer anpassat stöd för dem
sökande. Samverkan med andra kommuner kan ge förutsättningar för mer rättssäker handläggning. En stor del
av kostnaden för bostadsanpassning kan emellertid ha sin grund i kommunens stora andel äldre befolkning, det
faktum att flera av dessa har valt att bo kvar i sina hus, och att kommunens bostadsbestånd är gammalt och
omodernt. Att åtgärderna ska sänka kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget med 50 % är därför
orealistiskt.
2. Verksamhet/område:
Beskrivning av konsekvensen
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på nämndens arbetssätt och IT-stöd.
Nämnden har investerat i ett nytt verksamhetssystem och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver
underhåll och kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. De senaste årens besparingar har
också gjort att kartsystemet Geosecma inte kunnat underhållas, vilket har fått så stora negativa konsekvenser att
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en konsult behövts för att uppdatera systemet. Kommunen har uppdraget att uppdaterar Geodata till
Lantmäteriet två gånger per år. Då uppdraget inte kunnat skötas tillfredställande riskeras intäkter gå förlorade.
Förslag på åtgärder
Resurser behöver tillsättas för att bygga upp och underhålla nämndens verksamhetssystem, för att uppnå
framtida effektiviseringar istället för att riskera stora kostnader på lång sikt. 250 tkr per år skulle täcka
minimibehovet och en ambitionsnivå i enlighet med gällande lagkrav. Fortsatt satsning på digitalisering
kommer underlätta ärendeprocessen över tid och ge ökade intäkter då fler ärenden kan hanteras.
3. Verksamhet/område:
Beskrivning/konsekvens
Miljöenheten har haft stora utmaningar med allt för stor personalomsättning, vilket gett höga
introduktionskostnader och hållt ner antalet fakturerade timmar per årsarbetskraft. Kommunen har varit en bra
plantskola för nyexaminerade miljöinspektörer som snabbt gått vidare till andra uppdrag.
Förslag på åtgärder
För att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare planeras en personalsatsning där erfarna inspektörer
lockas att stanna kvar i Vingåkersbygden. Genom utvecklad samverkan med andra kommuner kan även
enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter
för en ekonomi i balans.

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2022
Behov tkr

1.Bostadsanpassnings- 950 tkr
bidrag
(1400 tkr
utan
åtgärder)

2. IT-stöd

250

3. Personalsatsning
Totalt
Netto

0
1200

2023
Behov tkr

2024
Åtgärder/ Behov tkr
Åtgärder/
besparing
besparing
Ramhöjning
Ramhöjning
från 2022
från 2022

Åtgärder/
Besparing
Ökade
handläggningsresurser &
samarbete med
socialförvaltningen
& andra
kommuner
Ökade resurser för Ramhöjning
underhåll av ITfrån 2022
system
Ökade intäkter

Ramhöjning
från 2022
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2025 bör
satsningen
ge effekt

Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 350 tkr

1
2
3

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
Digitalisering

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)
350 tkr

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)
350 tkr

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)
350 tkr

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

Datum: 2021-05-09
Namn: Susanne Jaktlund
Nämnd/Förvaltning/Område: SBN
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

48 (71)

Sbn §

Tertialrapport 2020
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapporteringen och överlämnar den
till kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har en total avvikelse mot budget med + 1
372 tkr (+572 tkr justerat resultat) varav
Den politiska nämndens avvikelse mot budget + 22 tkr
Inget nämndsammanträde i april genererar ett litet överskott.
Områdeschef avvikelse mot budget -245 tkr
Konsultkostnader för utveckling av Geosecma är inte budgeterad, men är en
förutsättning för nämndens arbete.
Bostadsanpassning har en avvikelse på +61 tkr
Tidigare år har kostnaden för bostadsanpassningen i kommunen varit hög. En
utredning av kostnader och rutiner har genomförts. Att effektivare rutiner till fullo kan
täcka upp de negativa avvikelser som verksamheten regelmässigt uppvisar är dock inte
troligt. Det är svårt att prognostisera Bostadsanpassningen men ett större ärende är
under handläggning, varvid enheten troligtvis kommer gå med underskott även 2021.
Planering har en positiv avvikelse på + 593 tkr (+ 193 tkr)
Fakturering till privata exploatörer av detaljplanen Slottsområdet har fakturerats. Dock
återstår fortfarande ett antal utredningar och konsultarbeten. Under sommaren planeras
även ett projekt kopplat till centrumutveckling och översiktsplanen som beräknas
kosta 200 tkr.
Bygg har en avvikelse på +253 tkr
Antalet bygglovsärenden har under perioden januari till april uppgått till 33. Under
motsvarande period föregående år uppgick antalet bygglov till 12. Detta har
genererat relativt stora intäkter, men då det ännu är tidigt på året är det inte säkert att
detta blir en bestående trend.
Miljöverksamheten har en positiv avvikelse mot budget med + 688 tkr. (+ 288 tkr)
Den positiva avvikelsen beror på att årsdebiteringarna inte har periodiserats
(Försämrar resultatet med 400 tkr) samt på lägre personalkostnader på grund av
föräldraledighet och vakanser.
Beslutsunderlag

Tertialrapporten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-10
Vår handläggare

Susanne Jaktlund
0151-191 46,
susanne.jaktlund@vingaker.se
Vår beteckning

SBN 2021/xxx

Tjänsteutlåtande tertialrapport
samhällsbyggnadsnämnden 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning

För första tertialet analyseras nämndens första månader med fokus på
ekonomiskt utfall. Nämnden har hitintills en positiv avvikelse mot budget på
1372 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att vissa intäkter inte är
periodiserade samt att vissa kostnader ännu inte fakturerats.
Bostadsanpassningsbidraget har än så länge också ett marginellt positivt
resultat. Men ett stort ärende är under handläggning, varpå prognosen för året
ger ett negativt resultat, precis som tidigare år.
Ärendets beredning

Förvaltningschefen har berett ärendet tillsammans med nämndens chefer.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att det är centralt att arbeta kontinuerligt med
uppföljning och redovisning av nämndens ekonomiska ställning.

VK101S v1.0 060208,
Tjänsteutlåtande tertsialrapport SBN
2021

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden förväntas gå med underskott på året p.g.a. höga kostnader för
bostadsanpassningsbidrag. Under dem senaste fem åren har
bostadsanpassningsbidragen i genomsnitt redovisat ett underskott på -1400 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Bilaga
Tertialrapport april 2021 Samhällsbyggnadsnämnden

VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Susanne Jaktlund
Tf. förvaltningschef
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Tertialrapport april 2021
Samhällsbyggnadsnämnden

1

98

1.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Samhällsbyggnadsnämnden

Ack utfall
april 2021

Bostadsanpassning
Miljö

Årsbudget

Prognos apr
2021

1 679

1 372

6 715

-800

69

91

22

273

0

493

249

-245

746

-500

11

604

593

1812

200

-126

127

253

468

300

566

410

-157

1229

-1000

-120

568

688

2 273

200

Planering
Bygg

Avvikelse
mot budget
april 2021

307

Nämnden
Övergripande samhällsbyggnad

Ack budget
april 2021

Samhällsbyggnadsnämnden har en total avvikelse mot budget med + 1 372 tkr (+572 tkr justerat resultat).
varav
Den politiska nämndens avvikelse mot budget + 22 tkr
Inget nämndsammanträde i april genererar ett litet överskott.
Områdeschef avvikelse mot budget -245 tkr
Konsultkostnader för utveckling av Geosecma är inte budgeterad, men är en förutsättning för nämndens arbete.
Bostadsanpassning har en avvikelse på +61 tkr
Tidigare år har kostnaden för bostadsanpassningen i kommunen varit hög. En utredning av kostnader och rutiner
har genomförts. Att effektivare rutiner till fullo kan täcka upp de negativa avvikelser som verksamheten
regelmässigt uppvisar är dock inte troligt. Det är svårt att prognostisera Bostadsanpassningen men ett större
ärende är under handläggning, varvid enheten troligtvis kommer gå med underskott även 2021.
Planering har en positiv avvikelse på + 593 tkr (+ 193 tkr)
Fakturering till privata exploatörer av detaljplanen Slottsområdet har fakturerats. Dock återstår fortfarande ett
antal utredningar och konsultarbeten. Under sommaren planeras även ett projekt kopplat till centrumutveckling
och översiktsplanen som beräknas kosta 200 tkr.
Bygg har en avvikelse på +253 tkr
Antalet bygglovsärenden har under perioden januari till april uppgått till 33. Under motsvarande period föregående
år uppgick antalet bygglov till 12. Detta har genererat relativt stora intäkter, men då det ännu är tidigt på året är
det inte säkert att detta blir en bestående trend.
Miljöverksamheten har en positiv avvikelse mot budget med + 688 tkr. (+ 288 tkr)
Den positiva avvikelsen beror på att årsdebiteringarna inte har periodiserats (Försämrar resultatet med 400
tkr) samt på lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och vakanser.

2
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §
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SBN 2021/62

Fastställande av utredning gällande
bostadsanpassningsbidrag i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid
kommande revidering av delegationsordningen sänka gränsen för tjänstemännens
delegation till 71 400 kr (1,5 prisbasbelopp 2021 års nivå) i syfte att ge nämnden
ökad insyn och delaktighet i verksamheten samt förbättra
bostadsanpassningshandläggarens arbetsmiljö.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vid nybyggnation och renoveringar ska
nämnd och förvaltning noga bevaka att Boverkets Byggregler avseende
tillgänglighet följs så att bostadsbeståndet succesivt förbättras.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bredda
handläggarnas kunskaper inom bland annat socialtjänstlagen samt att i
beredningsprocessen inhämta utlåtande från andra myndigheter och kompetenser
som exempelvis arbetsterapeuter när behov finns.
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i de fall det
bedöms lämpligt föra diskussion runt olika alternativa lösningar med sökande av
bostadsanpassningsbidrag. Detta kan ske i samverkan med andra verksamheter i
och utom kommunen.
5. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämnd och förvaltning när så är möjligt
ska verka för flyttkedjor stimuleras i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet.
6. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen ska återrapportera arbetet till
nämnden senast under november månad 2021.
7. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända nämndens beslut i ärendet samt
utredningen inklusive förslag till åtgärdsplan till kommunfullmäktige för
kännedom.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige har kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltingen utrett Vingåkers kommuns kostnader för
bostadsanpassningsbidrag.
Utredningen pekar ut flera faktorer som bidrar till de höga kostnaderna. Kostnaderna
handlar dels om ett föråldrat bostadsbestånd, ett högt antal äldre bland kommunens
invånare, dels brister i kommunens sätt, arbetsmetoder och kompetens att handlägga
ärendena
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande-04-27
Utredning Bostadsanpassningsbidrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-27
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/62

Förslag till åtgärder utifrån
Bostadsanpassningsutredningens slutsatser
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att
•

ge förvaltningen i uppdrag att vid kommande revidering av
delegationsordningen sänka gränsen för tjänstemännens delegation till 71 400
kr(1,5 prisbasbelopp 2021 års nivå) i syfte att ge nämnden ökad insyn och
delaktighet i verksamheten samt förbättra bostadsanpassningshandläggarens
arbetsmiljö.

•

vid nybyggnation och renoveringar ska nämnd och förvaltning noga bevaka
att Boverkets Byggregler avseende tillgänglighet följs så att bostadsbeståndet
succesivt förbättras.

•

ge förvaltningen i uppdrag att stärka handläggarnas kunskaper inom
socialtjänstlagen.

•

när så är möjligt ska nämnd och förvaltning verka för att flyttkedjor stimuleras
i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet.

•

översända nämndens beslut i ärendet samt utredningen inklusive förslag till
åtgärdsplan till kommunfullmäktige för kännedom.
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Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige har kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltingen utrett Vingåkers kommuns kostnader för
bostadsanpassningsbidrag.
Utredningen pekar ut flera faktorer som bidrar till de höga kostnaderna. Kostnaderna
handlar dels om ett föråldrat bostadsbestånd, ett högt antal äldre bland kommunens
invånare, dels brister i kommunens sätt, arbetsmetoder och kompetens att handlägga
ärendena.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Vingåker
kommuns kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Utredningen pekar på flera brister i
kommunens sätt att hantera frågan vilket i någon mån kan vara en bidragande faktor
till kommunens höga kostnader för bostadsanpassningsbidragen. De huvudsakliga
bristerna som pekas ut är 1.) organisatoriska brister vilket riskerar att leda till
jävsituationer och 2.) bristande handläggningsrutiner som har sin grund i en brist på
resurser.
När det gäller resurser bör det påpekas att den jämförelse av kostnader som Boverket
och media har gjort inte räknar med kostnader för handläggningen (löner, hyror,
overhead etc). Den kostnad som har lyfts fram har bara avsett kostnaden för själva
bostadsanpassningsåtgärden. Då Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
undersökt grannkommunernas kostnad för handläggning kan det konstateras att
Vingåkers kommun har en betydligt snävare handläggningstid än de jämförda
kommunerna.
Vingåker har en 15% handläggartjänst för bostadsanpassningsärenden vilket
motsvarar 0,029 timmar per kommuninvånare och år, vilket kan jämföras med Flens
kommun som har 0,066 timmar per invånare och år, Oxelösund 0,075 timmar per
invånare och år, Katrineholm 0,10 timmar per invånare och år och Gnesta 0,078
timmar per invånare och år.
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Med utgångspunkt från ovanstående siffror faller det sig naturligt att våra
grannkommuner har större möjlighet att göra en mer noggrann bedömning av
bostadsanpassningsärendena. Däremot kan man konstatera att kommunerna har dolda
kostnader i form av ökad handläggningstid, vilket inte presenteras i Boverkets
rapporter om bostadsanpassningsbidragen.
Utredningen konstaterar emellertid att de höga kostnaderna till största del kan
förklaras av en hög andel äldre i befolkningen och ett föråldrat bostadsbestånd.

Förvaltningens ståndpunkt
Bostadsanpassningsutredningen belyser flera förslag på åtgärder som kommunen kan
vidta för att förbättra handläggningen av bostadsanpassningsbidrag, vilket i
förlängningen kan bidra till minskade kostnader som en följd av en mer rättssäker
utredning.
En problematisk aspekt som utredningen belyser är jävsituationen som den nuvarande
handläggaren och samhällsbyggnadsnämnden handskas med. För närvarande är det
kommunens byggnadsinspektör som handlägger ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag. Vissa anpassningar kräver tillstånd (m.m.) enligt plan- och
bygglagen vilket gör att handläggaren och samhällsbyggnadsnämnden får en dubbel
roll, då de dels ska handlägga bidragsansökan och samtidigt besluta om den
lovpliktiga åtgärden. För att komma ifrån denna jävsituation föreslår förvaltningen att
man ser över möjligheten att flytta över bostadsanpassningen till en annan nämnd och
förvaltning.
I samtal med handläggare från våra grannkommuner framgår det att samtliga
handläggare arbetar inom respektive kommuns Vård och omsorg/-Socialförvaltning.
Handläggning av bostadsanpassningsärenden i regionen utförs främst av personer med
god kännedom om socialtjänstlagen då byggnadsteknisk kompetens mer sällan behövs
vid handläggningen.
De kommuner som inte har en heltidstjänst för bostadsanpassning kombinerar tjänsten
med utredning av ansökningar om färdtjänst. Handläggarna har påtalat stora fördelar
med att ha dessa ärenden samlade i en och samma tjänst då de kräver en likvärdig
utredningskompetens. Dessutom kan det innebära en ökad service för
kommuninvånaren då behovet av både bostadsanpassning, färdtjänst och
parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte sällan uppkommer samtidigt.
En grundlig utredning av varje inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag är
både resurs- och tidskrävande. I Vingåkers kommun är endast 15% av en heltidstjänst
avsatt för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Den snävt tilltagna tiden bidrar
till att nämnden baserar majoriteten av sina beslut i bostadsanpassningsärenden på
uppgifter från den sökande samt arbetsterapeutens intyg. Mycket lite utrymme finns
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för att genomföra en genomarbetad utredning. För att komma till rätta med detta
föreslås att medel tillförs för att öka handläggartjänsten från 15% till 40%. Då skulle
handläggningstiden öka från 0,029 timmar per kommuninvånare och år till 0,079
timmar per kommuninvånare och år vilket går i linje med de jämförda kommunernas
resursfördelning av handläggning av bostadsanpassningsärenden.
Genom att öka handläggningsresurserna blir det möjligt att samverka med andra
kommuner, vilket handläggare i regionen anser vara en av förutsättningarna för ett
rättssäkert arbete. Det skulle också göra det möjligt att göra hembesök och göra mer
omfattande utredningar som skulle säkerställa att de sökande får det bidrag de har rätt
till.
En stor del av kostnaden för bostadsanpassning kan emellertid ha sin grund i
kommunens stora andel äldre befolkning, det faktum att flera av dessa har valt att bo
kvar i sina hus och att kommunens bostadsbestånd är mycket gammalt och omodernt.
I ett långsiktigt perspektiv bör kommunen arbeta aktivt med att skapa flyttkedjor i
enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet.
Det belopp som tjänstemännen kan fatta beslut om på delegation skulle förslagsvis
kunna sänkas. Genom denna åtgärd skulle nämnden få ökad insyn i verksamheten och
bli mer delaktig i besluten. Detta skulle vara en fördel för våra beslutsfattare men det
skulle även innebära en förbättring av tjänstemännens arbetsmiljö och minska risken
för att medarbetare misstänks för jäv. Att inskränka delegationen skulle dock öka
antalet nämndärenden vilket skulle öka administrationen och skapa behov av mer
resurser. Det skulle också innebära en fördröjning för de sökande.
Vid nybyggnation och renoveringar bör kommunens bygglovmyndighet noga bevaka
att Boverkets Byggregler avseende tillgänglighet följs så att bostadsbeståndet
succesivt förbättras.
Kommunen kan påverka sitt allmännyttiga bostadsföretag genom ägardirektiv att över
tid anpassa det befintliga bostadsbeståndet efter tillgänglighetskraven. På så sätt skulle
den generella tillgängligheten i kommunens bostäder öka, och kostnaden för
individuella anpassningar minska. Kommunen skulle dessutom föregå med gott
exempel och bli en förebild för privata fastighetsägare och exploatörer.
Slutledningen är att bostadsanpassningens höga kostnader har många orsaker och att
det krävs en mängd olika åtgärder från kommunen som helhet för att komma tillrätta
med problemet. Vissa åtgärder kan ge snabba, små resultat medan andra ger mer
långsiktiga, större resultat över tid. Nedan presenteras en långsiktig åtgärdsplan som
sträcker sig utanför Samhällsbyggnadsnämndens gränser och berör kommunens arbete
med bostadsanpassningsbidrag i sin helhet.
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Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningens långsiktiga förslag till
åtgärdsplan
Baserat på studier av grannkommunernas organisation och rutiner kring
bostadsanpassning och de brister som framkommit i vårt eget arbetssätt anser
förvaltningen att det kan finnas stora fördelar att arbeta vidare med följande punkter:
•

Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att öka resurserna för handläggning från 15% av
en tjänst till 40% av en tjänst. Detta i syfte att göra mer grundliga utredningar
av bostadsanpassningsärenden och ge handläggarna möjlighet att delta i
kompetenshöjande nätverk i länet.

•

Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt berörda förvaltningar att vidare
utreda möjligheten till att besluten om bostadsanpassningsbidrag läggs över på
en annan nämnd än Samhällsbyggnadsnämnden. Detta för att motverka
riskerna för jäv och skadeståndsanspråk från sökande.

•

Föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genom
ägardirektiven ge i uppdrag det allmännyttiga bostadsföretaget AB
Vingåkershem att över tid tillgänglighetsanpassa sitt bostadsbestånd.

Ekonomiska konsekvenser
En ökning av handläggarresurser för utredning av bostadsanpassningsbidrag i
Vingåker skulle innebära en ökad kostnad för tjänsten. Däremot skulle kostnaden för
bidragen troligen minska då det finns utrymme för att göra noggranna och rättssäkra
utredningar.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Att förbättra förutsättningarna för en
rättssäker handläggning av
bostadsanpassningsärenden kan bidra till en
ökad livskvalitet för de sökande i kommunen.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Att verka för en välfungerande och rättssäker
handläggning av ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag där människors
grundläggande rättigheter tas tillvara tros kunna
bidra till en god hälsa och ett ökat välbefinnande hos
kommunens medborgare.
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Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet
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Att verka för en välfungerande och rättssäker
handläggning av ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag där jävsituationer undviks
tros kunna bidra till en bättre arbetsmiljö för den
enskilde handläggaren.

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Att verka för en välfungerande och rättssäker
handläggning av ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag där människors
grundläggande rättigheter tas tillvara tros kunna
bidra till en minskad ojämlikhet i samhället.

Målet tycks inte påverkas av beslutet
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Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet
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Att verka för en välfungerande och rättssäker
handläggning av ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag där människors
grundläggande rättigheter tas tillvara tros kunna
bidra till ett inkluderande samhälle

Målet tycks inte påverkas av beslutet
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och ungdomar med en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Att verka för en välfungerande och rättssäker handläggning av ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag tros kunna bidra till att barn och ungdomars
likvärdiga villkor beaktas.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

Att verka för en välfungerande och rättssäker handläggning av ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag tros kunna bidra till att barn och ungdomars
rättigheter till ett aktivt och självständigt liv sätts i främsta rum. Dessutom kan
funktionshindrade barn och ungdomar ges möjlighet att bo kvar i hemmet
med sina familjer.
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1

Inledning

År 2020 publicerade Boverket en rapport om kommunernas kostnader för
bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019. I
rapporten framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna
gällande bostadsanpassningsbidrag i landet. Därför valde Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en utredning kring detta. Genom att granska
andra sörmländska kommuner som tillhör samma kommungrupp som Vingåker kunde
man konstatera att det finns många olika faktorer som kan påverka bidragens storlek
och omfattning. Mycket kan förklaras av kommunernas befolkningssammansättning,
där kommuner med en hög andel äldre i befolkningen tenderar att ha en högre
medelkostnad per invånare för bostadsanpassningsbidrag. Dessutom har kommunernas
bostadsbestånd en stor påverkan på kostnaderna, där kommuner med fler antal som
bor i småhus tenderar att ha högre medelkostnader per bidragsärende.
En omständighet som skiljer Vingåker från de undersökta kommunerna är att
Vingåker är den enda kommunen som inte har ett ärendehanteringssystem för
bostadsanpassningsbidrag. Hittills har all hantering – från ansökan till beslut hanterats
manuellt. Handläggare från de övriga kommunerna betonar vikten av att ha ett system
där man kan följa hela arbetsprocessen och utgå från utarbetade mallar vid
handläggning. De menar att systemen hjälper dem att får en mer effektiv och
rättssäker handläggning. Dessutom får man en överblick över kostnader och kan ta
fram statistik för olika åtgärder, vilket Vingåker i nuläget saknar.
Vingåkers relativt höga kostnader för bostadsanpassningsbidrag kan således förstås
utifrån flera komponenter, där en åldrande befolkning tillsammans med ett äldre
bostadsbestånd är två avgörande faktorer. Dessutom kan avsaknaden av ett fungerande
ärendehanteringssystem påverka både effektiviteten och rättssäkerheten.
Handläggarens enskilda upplevelser av tidsbrist, rättslig kompetens inom området och
avsaknad av ett bollplank bör också tas i beaktande.

2
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2

Syfte och metod

Syftet med denna undersökning är att få kunskap om kommunernas formella hantering
av ärenden om bostadsanpassningsbidrag samt jämföra sörmländska kommuners
kostnader för enskilda åtgärder. Målet är att få en ökad kunskap om hur Vingåker kan
förbättra sina handläggningsprocesser och öka sin kostnadseffektivitet. Utredningen
baseras på Boverkets rapport om bostadsanpassningsbidragen år 2019 och enskilda
konversationer med handläggare från sörmländska kommuner tillhörande
kommungrupp 7.
I Boverkets rapport är kommunerna är i indelade i olika kommungrupper. Dessa är
grupp 1- Storstockholm, grupp 2 - Storgöteborg, grupp 3 - Stormalmö, grupp 4 –
högskolekommuner > 75 000 invånare, grupp 5 - högskolekommuner < 75 000
invånare, grupp 6 - övriga kommuner > 25 000 invånare och grupp 7 - övriga
kommuner med < 25 000 invånare. Denna rapport baseras på jämförelser med
sörmländska kommuner tillhörande samma kommungrupp som Vingåker, det vill säga
kommungrupp 7.

3

Frågeställningar
1. Hur kan vi uppdatera arbetsprocesserna för att bli mer kostnadseffektiva och
samtidigt säkerställa en rättssäker ärendehantering?
2. Vad skiljer oss från andra kommuner i Södermanland? Har vi samma typ av
ärenden i samma mängder? Hur mycket kostar samma typ av ärende i olika
kommuner?

3
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4

Bakgrund

Den som har en funktionsnedsättning kan efter en särskild prövning ha rätt till ett
bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget
boende. Det är landets kommuner som beslutar om bidraget och som står för
kostnaderna.
I Boverkets senaste rapport om kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag
kan man konstatera att det finns stora skillnader mellan hur mycket pengar som
kommunerna i genomsnitt lägger per invånare. I medeltal uppgick kostnaden till 99
kronor, men skillnaderna varierar mellan 1 och 363 kronor per invånare. Kostnaden i
Vingåker år 2019 var 307 kronor.
Merparten av bostadsanpassningsbidragen i Sverige avser små belopp. 26 procent av
bidragen är på belopp mindre än 5 000 kronor och 70 procent av bidragen ligger under
20 000 kronor. Bara 0,2 procent överstiger 100 000 kronor. Medelkostnaden för ett
bidragsärende är 19 203 kronor. Den vanligaste åtgärden är montering av ramp, följt
av utjämnande av nivåskillnad vid tröskel, montering av spistimer/spisvakt,
uppsättande av stödhandtag och reparation av teknisk utrustning. Kostnaden för
hiss/lyftanordning utgör ungefär 45 procent av kommunernas totala kostnad för
bidragen av de i rapporten angivna åtgärdskategorierna i flerbostadshus. Motsvarande
siffror för dörrautomatik respektive ramp till entréer är 36 respektive 19 procent.
I landets kommuner är det vanligast att åtgärder utförs i flerbostadshus, men
åtgärderna i småhus är kostsammare. Många småhus är byggda i flera våningar och i
äldre hus saknas utrymmen för wc, bad och tvätt på entréplan. Medelvärdet av
snittkostnaden i småhus i Sveriges kommuner är 24 435:-, och är därmed högre än
medelvärdet av snittkostnaden i flerbostadshus som är 14 330:-.
Om man ser till enskilda kommuner finns det stora variationer för kostnaderna
gällande bostadsanpassning. Detta kan ha att göra med befolkningssammansättningen
och bostadsbeståndet. En del kommuner har en högre andel äldre i befolkningen, och
en stor del av anpassningen görs just hos äldre människor. Kommuner med en hög
andel småhus tenderar också att ha högre kostnader. I undersökningen konstateras det
att det verkar finnas ett mycket starkt samband mellan kommunernas kostnad och
antal invånare som är äldre än 80 år. Ungefär 92% av den totala variationen i
kommunernas kostnad för bostadsanpassning kan förklaras av antal invånare som är
äldre än 80 år.
Sammantaget har de mindre kommunerna som tillhör kommungrupp 6 och 7 de högsta
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag. Detta kan till stor del förklaras av att
statistiken slår hårdare på kommuner med en mindre befolkning och färre antal
ärenden. Mindre kommuner tenderar också att ha en högre medelålder där
majoritetsbefolkningen bor i småhus.

4
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Vid en granskning av Boverkets rapport om bostadsanpassningsbidragen för år 2019
framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna vad gäller
medelkostnad per bidrag och medelkostnad per invånare. Därför inledde Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen en granskning av sörmländska kommuner som tillhör
samma kommungrupp som Vingåker, vilket är kommungrupp 7. Se tabellen nedan för
en översikt av de granskade kommunernas bostadsanpassningsbidrag år 2019.

Sörmlandskommuner
inom grupp 7

Befolkning
2019-12-31

Vingåker

9111

Antal
äldre
80+ per
tusen
invånare
59

Oxelösund

11983

Trosa

Antal
Andel
Medelkostnad Medelkostnad Bidrag
Nybyggda
som bor i kr per bidrag per invånare
per
bostäder
småhus
tusen
(lgh) 2019
invånare
64%

44 476

307,5

6,9

10

77

39%

5587

87,7

15,7

3

13747

47

55%

29 500

128,8

4,4

270

[Gnesta

11365

51

58%

7585

41,4

5,5

175

Flen

16585

68

54%

10 877

90,5

8,3

0

5

Analys

Vingåker har ett en betydligt högre medelkostnad per bidrag än genomsnittet av
Sveriges kommuner. Bland de jämförda kommunerna framgår det att Vingåker har det
högsta värdet vad gäller andel av befolkningen som bor i småhus. Bostadsutbudet är
föråldrat och har generellt en låg standard. En stor andel av flerbostadsfastigheterna i
kommunen byggdes under det så kallade miljonprogrammet mellan 1960-1975. Vid
byggnationen av miljonprogramsbostäder var kraven på tillgänglighet låga, om inte
obefintliga, vilket medför att bostadsanpassningsåtgärder i dessa bostäder ofta blir
både blir omfattande och kostsamma.
I Bostadsförsörjningsprogrammet för Vingåkers kommun 2020-2023 framgår det att
gruppen äldre människor ökar i kommunen. Kommunen har redan idag en betydande
andel äldre i befolkningen och denna grupp växer mer till följd av inflyttning av
seniorer från bland annat Stockholm. Detta leder i ett första steg till en generell ökad
efterfrågan på bostäder, och i ett senare skede till ökad efterfrågan på olika former av
kategoriboende för äldre såsom seniorboenden och äldreboenden, men även marknära
enplans-bostäder och lägenheter med hiss. Idag finns inga seniorboenden i kommunen.
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I Vingåker finns en svårighet i att skapa flyttkedjor till följd av en priskänslig
marknad. Många äldre kan eller vill inte betala de hyror som gäller för nyproducerade
bostäder (där tillgängligheten i regel är bättre) utan väljer att bo kvar i sina småhus
och låter dem anpassas. Man kan förmoda att det även finns emotionella hinder för att
lämna sina hem, så som trädgårdar och hemvana miljöer.
I tabellen ovan framgår det att Oxelösunds kommun har flest antal äldre 80+ per tusen
invånare. Däremot bor endast 39% av befolkningen i småhus. Av de granskade
kommunerna har Oxelösund betydligt fler antal bidrag per tusen invånare, samtidigt
som de har den lägsta medelkostnaden per bidrag. Detta tyder på att kommunen har
många ärenden som kräver mindre åtgärder, vilket gör att medelkostnaden per
invånare blir relativt låg. Detta skulle till viss del kunna förklaras av att majoriteten av
befolkningen bor i flerbostadshus där åtgärderna inte är lika kostsamma som i småhus.
Trosa kommun har minst antal personer över 80+ per tusen invånare, trots det har de
den näst högsta medelkostnaden per bidrag efter Vingåker av de studerade
kommunerna. De har dock minst antal bidrag per tusen invånare och
majoritetsbefolkningen bor i småhus, vilket kan tolkas som att de sökta åtgärderna har
varit få men relativt kostsamma.

6

Kostnader

I Vingåker överskreds budgeten för bostadsanpassning den 27 mars 2020 och hade vid
årets utgång överskridits med 1 660 000 kronor. Att budgeten överskrids tidigt på året
är en negativ trend som varat under flera års tid i kommunen. Detta kan förklaras
genom att bostadsanpassningen i Vingåker varit underbudgeterad i relation till de
verkliga kostnaderna. I samtal med handläggare från de granskade kommunerna
framgår det att Vingåkers budget för bostadsanpassningsbidrag varit snävare.
Vingåkers höga genomsnittskostnad för bostadsanpassningsbidrag kan dock inte
förklaras av den snäva budgeten, eftersom Boverkets rapport inte tar hänsyn till
kommunernas enskilda budget. Lönekostnaden för handläggningen, hyror, städ,
programvara mm är inte heller medräknat i kostnaden och har därför inte jämförts.
När det handlar om enskilda åtgärder ligger Vingåker i samma prisklass som övriga
kommuner. Däremot skiljer sig ärendena åt i varje kommun från år till år. De
vanligaste åtgärderna fördelar sig relativt jämt procentuellt bland kommunerna, dock
kan man konstatera att varje kommun har något/några ärenden per år som är mycket
omfattande och kostsamma. Vingåker har många åtgärder som är ”mellandyra”, vilket
kan vara en konsekvens av det föråldrade bostadsbeståndet där om/utbyggnationer
krävs i allt större utsträckning.
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Eftersom Vingåkers kommun inte har ett handläggningssystem för bostadsanpassning
är det svårt att specificera och analysera genomsnittskostnaden per åtgärd, därför
presenteras istället en genomgång av år 2019 och 2020 års fakturor. Notera att detta
inte är en sammanställning av kostnader per ärende. Ibland kan det vara fler
entreprenörer inblandade i ett ärende som fakturerar var för sig. Det kan även finnas
delfakturor och ett tidsmässigt glapp mellan faktura och när åtgärden utfördes.
Avsaknaden av ett ärendehanteringssystem för bostadsanpassning gör det inte bara
svårt att få en konkret bild av kostnader för olika åtgärder och ärenden, det blir även
svårt att uttala sig om varför kostnaderna har varit så pass mycket högre i förhållande
till de jämförda kommunerna i kommungrupp 7 i Sörmland.

Antal fakturor

Belopp

109
12

0-25.000

12

50.000 - 100.000

5

100.000 - 150.000

25.000 - 50.000

3
150.000 - 250.000
2019 års fakturor för bostadsanpassningsbidrag

Antal fakturor

Belopp

93

0-25.000:-

17

25.000-50.000

12

50.000-100.000

2
100.000 - 225.000:2020 års fakturor för bostadsanpassningsbidrag
Vad som kan konstateras utifrån 2019 och 2020 års fakturor för
bostadsanpassningsbidrag är att den stora majoriteten av åtgärderna kostar mellan
0-25 000:-. Däremot får kommunen in några ärenden per år som är befinner sig mellan
100.000-250.000:-. Trots att dessa ärenden är relativt få utgör de en stor procent av
den totala kostnaden och drar vid den statistiska sammanställningen upp
medelkostnaden per bidrag och invånare.
I Vingåkers kommuns enkätsvar gällande Boverkets undersökning för
bostadsanpassningsbidrag år 2020 framgår det att kommunen fick in totalt 66
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag under året, varav 0 reparationsbidrag och 0
återställningsbidrag. Av ansökningarna fick 64 bifallsbeslut, 0 delvis bifall/delvis
avslag och 2 helt avslag på sin ansökan. Kommunen betalade ut ca 2.760 000:- i
bostadsanpassningsbidrag.
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I Oxelösunds kommuns enkätsvar gällande Boverkets undersökning för
bostadsanpassningsbidrag för ärenden år 2019 framgår det att kommunen fick in totalt
178 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag under året, 19 ansökningar om
reparationsbidrag och 5 återställningsbidrag. Samtliga som ansökte om reparationsoch återställningsbidrag fick bifallsbeslut på sina ansökningar. Av de nya 178
ansökningarna om bostadsanpassningsbidrag dessa fick 148 bifallsbeslut, 20 delvis
bifall/delvis avslag och 10 fick helt avslag på sin ansökan. Kommunen betalade ut
781.290:- i bostadsanpassningsbidrag, 88 750:- i reparationsbidrag och 35 000:- i
återställningsbidrag.
Nedan presenteras en jämförelse mellan Oxelösund och Vingåkers svar på Boverkets
bostadsanpassningsenkät för år 2020 gällande kostnader per ärende.

Hur fördelade sig de
beviljade bidragen
under år 2020?
Oxelösunds
kommun

Vingåkers
kommun

Belopp

Ärenden

Ärenden

1-4999:-

124

51

5000-19.000:-

17

37

20.000-49.000:-

6

17

50.000-99.000

3

11

100.000:- eller mer

0

2

Notera att det är en eftersläpning i fakturering och beslut då vissa ärenden flyttas över
till nästkommande år. Därmed det ojämna antalet fakturerade ärenden mot registrerade
ärenden för år 2020.
Vad som kan utläsas i tabellen ovan är att Vingåker har betydligt fler ärenden som
befinner sig på de högre beloppsstegen. Det är svårt att hitta en enkel förklaring till
dem stora prismässiga skillnaderna. En åldrande befolkningssammansättning
tillsammans med ett äldre bostadsbestånd kan vara två avgörande faktorer för
Vingåkers höga kostnader per ärende.
Flens kommuns bostadsanpassningshandläggare har varit generös och delat med sig av
all ärendestatistik från det föregående året. I rapporten presenteras åtgärder och
kostnader, där det kan konstateras att Vingåker och Flen har ungefär samma kostnader
för de vanligaste åtgärderna. Den billigaste åtgärden i Flens kommun är borttagande
av trösklar, och den dyraste åtgärden under 2020 var installation av en hiss/lyftplatta
som kostade 213.000:-. Den genomsnittliga kostnaden per åtgärd i Flens kommun
under 2020 var 8 764:-. Notera att detta inte är den genomsnittliga kostnaden per
ärende, utan per åtgärd. Flens totala kostnad för bostadsanpassningsbidrag under 2020
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var 1.759 000:- varav 76 000:- av dessa var kostnader där begagnade produkter
utnyttjas.
Användning av begagnade produkter vid bostadsanpassningsåtgärder är något som
kan hålla nere kommunernas kostnader. I Flen kunde man exempelvis återanvända en
hiss för flera våningsplan vilket innebar en del besparingar. Kommunernas möjligheter
att återanvända material är således något som påverkar kommunernas kostnader.

7

Handläggning och dess konsekvenser

I Vingåkers kommun är det byggnadsinspektören inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger alla
bostadsanpassningsbidragsärenden. Kommunen har sett det som en fördel att ha en
person med byggnadstekniska kunskaper på den posten. Som byggnadsinspektör kan
han ge förslag på kostnadseffektiva och smidiga lösningar utifrån ett
byggnadsperspektiv.
I kontakt med handläggare från olika sörmländska kommunerna framgår det att
bostadsanpassningsbidrag sällan handläggs av bygglovshandläggare, utan snarare av
socionomer eller arbetsterapeuter. Båda yrkesgrupperna har påtalat nyttan med sina
respektive professioner i relation till att kunna göra en rättssäker bedömning av
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Som socionom har man den juridiska
kunskapen som krävs för att genomföra grundliga utredningar om behovsåtgärder för
äldre och funktionshindrade, medan arbetsterapeuterna har den fysiska och praktiska
kunskapen. Däremot påtalar båda arbetsgrupperna bristen av byggnadstekniska
kunskaper som berör bostadsanpassningsåtgärder och ser vissa fördelar med att ha
med det perspektivet i bedömningar.
I Vingåker är endast 15% av handläggarens tjänst vikt åt bostadsanpassning och den
övriga tiden av tjänsten åtgår till handläggning av bygglovsärenden. Handläggare från
Gnesta, Trosa och Oxelösund har uttryckt en förvåning över hur lite tid som vår
kommun har avlagt för handläggning av bostadsanpassningsärenden. I deras
kommuner utgör bostadsanpassningshandläggning en tjänst på minst 50%.
Vingåkers bostadsanpassningshandläggare menar att den nuvarande tiden avsatt för
bostadsanpassningshandläggning utgör ett stort hinder då han inte hinner göra de
grundläggande utredningar och hembesök som önskas, utan tvingas basera majoriteten
av sina beslut enbart på arbetsterapeutens intyg. Handläggaren har uppskattat att en
rättssäker utredning skulle utgöra omkring 8 timmar i genomsnitt per ärende, vilket
skulle motsvara en tjänst på omkring 50% i relation till ärendenas genomsnittliga antal
över de senaste åren.
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För att avslå en ansökan om bostadsanpassningsbidrag behöver handläggaren kunna
motivera sitt beslut, vilket ofta är mer resurs- och kompetenskrävande än vid ett
bifallsbeslut. Handläggaren i Oxelösunds kommun påtalar vikten av att ha möjlighet
att göra hembesök hos sökande, då det i många fall kan visa sig att personen inte har
så pass stort hjälpbehov som framgår i ansökan och kan därmed leda till att vissa
åtgärder nekas. En ökning av handläggarresurser för utredning av
bostadsanpassningsbidrag i Vingåker skulle innebära en ökad kostnad för tjänsten.
Däremot skulle kostnaden för bidragen troligen minska då det finns utrymme för att
genomföra noggranna och rättssäkra utredningar.
Sammantaget är det både tids- och kompetenskrävande att göra en noggrann
biståndshandläggning. Dessutom påverkar avsaknaden av ett fungerande
ärendehanteringssystem både effektiviteten och rättssäkerheten i Vingåkers kommun.
Kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag påtalar att hans enskilda
upplevelser den snäva handläggningstiden och bristande kunskaper i socialtjänstlagen
kan ha en negativ påverkan på kommunens kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

8

Förslag på åtgärder

Vad som kan konstateras utifrån denna utredning är att Vingåkers kommun har
bristfälliga processer i handläggningen för bostadsanpassningsbidragsärenden. Mer tid
för handläggning bör tillsättas för att handläggaren ska kunna göra en professionell
och rättssäker utredning.
Avsaknaden av ett anpassat verksamhetssystem för bostadsanpassningsbidrag har
minskat effektiviteten och rättssäkerheten i våra ärenden. Dessutom har det varit allt
för resurskrävande att få fram och följa upp statistik för ärenden och kostnader. Därför
är vi glada över att Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen beställt
verksamhetssystemet Castor där det finns en modul för bostadsanpassning. Systemet
kommer troligtvis börja användas i slutet av år 2021. Majoriteten av alla sörmländska
kommunerna använder bostadanpassningsmodulen i Castor i dagsläget och är nöjda
med det stödet som systemet erbjuder.
Att kommunens byggnadsinspektör handlägger både bostadsanpassningsbidrag och
bygglov innebär en ökad risk för jävsituationer. Om en rörelsehindrad exempelvis
ansöker om bostadsanpassningsbidrag för en tillbyggnad på 15 kvm blir det en
anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen. I Vingåker tvingas handläggaren
hantera både bostadsanpassningsbidragsansökan och sedan bevilja startbeskedet
utifrån sin roll som bygglovshandläggare. Därför menar vår nuvarande handläggare att
det vore mer rättssäkert om en annan förvaltning utreder och beslutar om
bidragsansökan, och byggnadsinspektören tar vid i de ärenden där åtgärderna är
bygglov-/anmälningspliktiga.
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I Sörmland finns en gemensam samverkansgrupp för kommunernas
bostadanpassningshandläggare. Handläggare från de undersökta kommunerna har varit
aktiva i gruppen och påtalar nyttan med att kunna diskutera ärenden med andra
handläggare. Att kunna ta stöd av andra i bedömningarna ger en ökad säkerhet. Man
kan även tipsa varandra om entreprenörer som tar billigare betalt för vissa åtgärder
och därmed öka sin kostnadseffektivitet. I förlängningen bör Vingåker se över sina
avtal med de entreprenörer som utför anpassningsåtgärder och revidera dem. På grund
av Vingåkers strama tid för handläggning av bostadsanpassningshandläggning har
deltagandet i samverkansgruppen bortprioriterats. Genom att förlägga mer tid på
bostadsanpassning kan Vingåkers handläggare ha möjlighet att delta i mötena och
utöka sin kompetens och kontaktnätverk.
Ett ytterligare förslag som kan stärka rättssäkerheten är att sänka delegationsnivån. I
nuläget tar nämnden endast beslut i ärenden som överstiger 119.000:- Genom att
sänka delegationsnivån blir nämnden mer involverad i bostadsanpassningsärendena
och kan ta beslut vid ärenden från en lägre kostnadsnivå.
För att återkoppla till undersökningen frågeställningar:
1.

Hur kan vi uppdatera arbetsprocesserna för att bli mer kostnadseffektiva och
samtidigt säkerställa en rättssäker ärendehantering?

Genom införandet av ett ärendehanteringssystem kommer det bli lättare att
upprätthålla mallar och rutiner som ska följas vid utredning av
bostadsanpassningsansökningar. Arbetsprocesserna kan bli mer rättssäkra om mer tid
ges till utredning. Ett aktivt deltagande i Sörmlands samverkansgrupp kan leda till en
högre arbetskvalitet. Genom att sänka delegationsnivån kan nämnden bli mer
involverad i ärenden. På så sätt baseras besluten inte bara på den enskilda
handläggarens utredning, utan prövas även i nämnd.
2. Vad skiljer oss från andra kommuner i Södermanland? Har vi samma typ av
ärenden i samma mängder? Hur mycket kostar samma typ av ärende i olika
kommuner?
Vingåker har ett en betydligt högre medelkostnad per bidrag än genomsnittet av
Södermanlands kommuner i. Bland de jämförda kommunerna framgår det att
Vingåker har det högsta värdet vad gäller andel av befolkningen som bor i småhus,
vilket kan vara en bidragande faktor till att åtgärder blir dyrare i vår kommun än i de
jämförda kommunerna. Dessutom är bostadsbeståndet föråldrat, andelen äldre i
befolkningen är relativt hög och kommunen saknar senioranpassade bostäder. När det
kommer till priset på enskilda åtgärder ligger Vingåker i linje med de jämförda
kommunerna.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

50 (71)

SBN 2020/xxx

Beslut om bostadsanpassning på fastigheten
xxxxxxxxxxxxxxxx
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar neka begäran om bostadsanpassningsbidrag
för xxxxxxxxxxxmed personnummer xxxxxxxxxxxxx bosatt i lägenhet på
fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxx.

Sammanfattning av ärendet
Till Samhällsbyggnadsnämnden har det den 2020-12-17 inkommit en ansökan om
bostadsanpassningsbidrag gällande montering av stödhantag vid dusch, montering av
korg och spegel i badrum, handtag vid dörr samt ramp ut till balkong. Ansökan
saknade väsentliga handlingar därför begärdes kompletteringar. Då de begärda
handlingarna ej har inkommit saknas underlag för fortsatt handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-04-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

51 (71)

MEA 2020/xxxxxxxxxxx

Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
till avloppsanläggningen på fastigheten
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxi Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda xxxxxxxxxxxx, adress
xxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 2022-05-31 släppa ut spillvatten från
WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbudet ska förenas med vite om 100 000
kronor mot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud vid vite om 75 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och
BDT trädde i kraft 30 november 2020. Beslutet har ännu inte efterlevts därav behöver
samhällsbyggnadsnämnden driva ärendet vidare genom ett nytt beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

52 (71)

MEA 2020/xxx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten
xxxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1.

2.
3.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§65 i ärende 2016-318 riktat emot xxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxx och
xxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxx adress xxxxxxxx, endast på det vis att
datum för ikraftträdande av förbud vid vite att släppa ut spillvatten från WC och
BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxx i Vingåkers
kommun ändras till den 2022-12-31.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med
beslut 2018-08-28 Sbn §65 i ärende 2016-318
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.

Lagstöd:
26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §
(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §
2020/xxxxxxxxxxx

53 (71)

MEA

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§67 i ärende 2016-348 riktat emot xxxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxxx,
adress xxxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud
vid vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den
2022-12-31.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med beslut
2018-08-28 Sbn §67 i ärende 2016-348
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

54 (71)

MEA 2020/xxx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§70 i ärende 2016-337 riktat emot xxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxx och
xxxxxxx, personnummer xxxxxxxxx adress xxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att
datum för ikraftträdande av förbud vid vite att släppa ut spillvatten från WC och
BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på xxxxxxxx i Vingåkers kommun
ändras till den 2022-12-31.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med beslut
2018-08-28 Sbn §70 i ärende 2016-337
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:
26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §
(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

55 (71)

MEA 2020/xxx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§72 i ärende 2016-342 riktat emot xxxxxxxxxx, personnummer xxxxxx och
xxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxxx adress xxxxxxxxxxxx, endast på det vis
att datum för ikraftträdande av förbud vid vite att släppa ut spillvatten från WC och
BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxx i Vingåkers
kommun ändras till den 2022-12-31.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med beslut
2018-08-28 Sbn §72 i ärende 2016-342.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

56 (71)

MEA 2020/xxx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxi
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§74 i ärende 2016-345 riktat emot xxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxx adress
xxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid vite
att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen
på xxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 2022-12-31
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med beslut
2018-08-28 Sbn §74 i ärende 2016-34.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

132

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

57 (71)

MEA 2020/450

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§75 i ärende 2016-346 riktat emot xxxxxxxxxxxx, organisationsnummer
xxxxxxxxxxx, adress xxxxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för
ikraftträdande av förbud vid vite att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den
bristfälliga avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras
till den 2022-12-31.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med beslut
2018-08-28 Sbn §75 i ärende 2016-346.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

58 (71)

MEA 2020/xx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§79 i ärende 2016-355 riktat emot xxxxxx, personnummer xxxxxx, adress
xxxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid vite
att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen
på xxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 2022-12-31
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med beslut
2018-08-28 Sbn §79 i ärende 2016-355
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

59 (71)

MEA 2020/xx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§80 i ärende 2016-321 riktat emot xxxxxx, personnummer xxxx xxxxxxxxxxx
personnummer xxxxxxxx, adress xxxxxxxx och Max Frankzen, personnummer
19750123-0176 endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid vite att
släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på
xxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 2022-12-31
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med beslut
2018-08-28 Sbn §80 i ärende 2016-321.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §

60 (71)

MEA 2020/xxx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslut 2018-08-28 Sbn
§82 i ärende 2016-324 riktat emot xxxxxxxxn, personnummer xxxxxxxxxx, adress
xxxxxxxxxxxxx, endast på det vis att datum för ikraftträdande av förbud vid vite
att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen
på xxxxxxxxxx i Vingåkers kommun ändras till den 2022-12-31
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut gäller tillsammans med beslut
2018-08-28 Sbn §82 i ärende 2016-324
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft
2021-02-01. Fastighetsägaren har genom Ättersta VA-förening daterat 2021-01-12
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med önskan om upphävande av tidigare
beslut. Anledningen till önskan om upphävande av tidigare beslut är att föreningen
anser att områdets vatten och avloppslösning ska hanteras enligt 6 § i LAV
(2006:412).
Området Ättersta är inte inkluderade i nuvarande gällande VA-plan.
Då VA-planen står inför en uppdatering under 2021 och att
samhällsbyggnadsnämnden tagit del av handlingar som visar på att Ättersta skall
inkluderas under revideringen föreslås att datum revideras för vites ikraftträdande.
Nytt datum för vitets ikraftträdande bör vara så att ny VA-plan hinns fastställas av
kommunfullmäktige inom åtgärdstiden för vitesbeslutet, så att ägaren av fastigheten
har tid att efterleva beslutet beroende av utformningen av nya VA-planen.
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
beslut omprövas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn §
2020xxxxxxxx

61 (71)

MEA

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda xxxxxxxxxxxxx, och
xxxxxxxxxxxxxxx adress xxxxxxxxxx, att från och med den 2022-12-31 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
2. Förbudet ska förenas med vite om 37 500 kronor mot
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx och 37 500 kronor mot xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft 1
februari 2018. Den 2018-08-28 fattades ett beslut vid vite med förbud att släppa ut
spillvatten till befintlig avloppsanläggning från och med 1 februari 2021. Inga åtgärder
har meddelats till samhällsbyggnadsnämnden. Inom åtgärdstiden för nämndes beslut
vid vite har fastigheten bytt ägare, därav behöver nytt beslut vid vite fattas riktat emot
nya fastighetsägarna
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20
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MEA 2020/xx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda xxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxx
adress xxxxxxxxxxxxx, att från och med den 2022-12-31 släppa ut spillvatten från
WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen
på fastigheten xxxxxxxx i Vingåkers kommun.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbudet ska förenas med vite om 37 500
kronor mot xxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxx
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft 1
februari 2018. Den 2018-08-28 fattades ett beslut vid vite med förbud att släppa ut
spillvatten till befintlig avloppsanläggning från och med 1 februari 2021. Inga åtgärder
har meddelats till samhällsbyggnadsnämnden. Inom åtgärdstiden för nämndes beslut
vid vite har fastigheten bytt ägare, därav behöver nytt beslut vid vite fattas riktat emot
nya fastighetsägarna
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20
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MEA 2020/xx

Beslut om att revidera tidigare beslut om förbud vid
vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxx i
Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda xxxxxxxxxxxxx, adress
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att från och med den 2022-12-31 släppa ut spillvatten
från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
2. Förbudet ska förenas med vite om 25 000 kronor mot
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.
Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken, 38 §

(2017:900) förvaltningslagen
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft 1 juni
2018. Den 2018-08-28 fattades ett beslut vid vite med förbud att släppa ut spillvatten
till befintlig avloppsanläggning från och med 1 februari 2021. Inga åtgärder har
meddelats till samhällsbyggnadsnämnden. Nämndens tidigare beslut delgavs aldrig
motpart som beslutet riktades emot då fastighetens såldes, därav behöver nytt beslut
vid vite fattas riktat emot nya fastighetsägarna
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20
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MEA 2021/xx

Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
till avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx
i Vingåkers kommun.
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda xxxxxxxxx och xxxxxxxx adress
xxxxxxxxxxxxx, att från och med den 2022-12-31 släppa ut spillvatten från WC
och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbudet ska förenas med vite om 37 500
kronor mot xxxxxxxxxxxx och 37 500 kronor mot xxxxxxxxxxxx
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet skickas till fastighetsinskrivning
för anteckning i fastighetsregistret.

Lagstöd:

26 kap. 9, 14, 15 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun eftersträvar att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla
gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan
även förorena dricksvattenbrunnar. Samhällsbyggnadsenheten har efter inspektion
konstaterat att avloppsanläggningen är bristfällig och bedömer att
avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft 1 januari
2018. Den 2018-08-28 fattades ett beslut vid vite med förbud att släppa ut spillvatten
till befintlig avloppsanläggning från och med 1 februari 2021. Inga åtgärder har
meddelats till samhällsbyggnadsnämnden. Inom åtgärdstiden för nämndes beslut vid
vite har fastigheten bytt ägare, därav behöver nytt beslut vid vite fattas riktat emot nya
fastighetsägarna
Om Ätterstaområdet blir ett prioriterat område i kommunens VA-plan behöver detta
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-20
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Sbn 2021/24

Tillbaka dragande av Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden upphäver sitt beslut gällande fyllnadsval av Thorleif
Thuresson (S) till ny ledamot i pensionärsrådet efter Leif Skeppstedt (S).
Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag
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Sbn §

Delegationsärenden
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten och lägger dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2021-05-11
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Sbn §

Underrättelse om förrättning
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och lägger dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av förrättningar, 2020-05-11
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Sbn § 3

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
SBN 2020/126 - Återrapportering av utfallet för beslutade åtgärder för att mildra
effekter för lokala företag och föreningar med anledning av Covid-19
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige förlänger det tillfälliga regelverket att gälla till och med den
31 december 2021.
3. Kommunfullmäktige reserverar medel för att täcka eventuella intäktsbortfall för
nämnder och kommunala bolag med anledning av detta beslut. Detta gäller inom
ramen för den buffert om 5,0 mkr som avsatts i budget 2021 och som
kommunstyrelsen förfogar över.

HÄLS.2020.533 - Beslut om miljösanktionsavgift för överträdelse av 38 § i
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Vingåker
kommun på fastighet xxxxxxxxxxx i Vingåkers kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. Att Vingåker kommun organisationsnummer 212000-0308 ska betala
en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor för att för att utan
anmälan/beslut från myndigheten påbörja en sådan verksamhet trots att
en anmälan krävs.
2. Miljösanktionsavgiften ska betalas senast 30 dagar efter delgivning av
detta beslut, avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
SBN ……… - Anmälan om vattenverksamhet
Beslut
Länsstyrelsen förelägger dig att vidta följande försiktighetsmått i samband med
vattenuttag av ytvatten för bevattning av kommunala planteringar från fastigheten
Sävstaholm 2:325, Vingåkers kommun.
Vattenföringens storlek ska journalföras minst en gång per vecka under normal
bevattningssäsong, 1 maj till 1 september. Journalen ska sparas under minst 5 år
och kunna redovisas på begäran av Länsstyrelsen.

SBN 2020/305 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd
Rättidsprövning
Överklagande av Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommuns beslut, med
diarienummer 2020/305-235, Beslutet avser att bevilja bygglov för nybyggnad av
garage/förråd om 25 m2 inom fastigheten xxxxxxxxxxxx.
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SBN 2020/330 – Rapport gällande kontroll av efterlevnad av
dataskyddsförordningen - GDPR. Bilaga: plan för dataskyddsombudets arbete
år 2020.
SBN 2021/127 - Planeringsdirektiv 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
- 2022 9.175 personer (1 november 2021)
- 2023 9.200 personer ( 1 november 2022)
- 2024 9.225 personer (1 november 2023)
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0
procent per år under planperioden för barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden och med 1,5 procent per år för övriga nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5
procent per år under planperioden.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till
inriktningsbeslut om förändringar i kommunens arbete med anledning
av de erfarenheter som pandemin inneburit för arbetssätt mm. I redovisningen ska
ingå frågor om arbetsmiljö, prioriteringar, distansarbete/lokalbehov och en
fortsättning på den framtidsanalys som gjordes av kommunens krisledning
sommaren 2020. En sammanställd omvärldsbevakning ska också finnas
med. Därutöver ska andra relevanta ämnen som kommer upp under
utredningsarbetet redovisas.
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag
på införande av nya och ökad användning av befintliga externa och interna digitala
tjänster i samtliga förvaltningar. I redovisningen ska utöver beskrivning av
tjänsterna ingå en bedömning av kostnader, en nyttohemtagningsanalys och en
preliminär tidplan.
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till åtgärder
som möjliggör en målsättning att kommunen år 2030 ska ha 9 600 invånare. I
underlaget ska framgå till exempel vilka satsningar som ska göras för tåg- och
busspendling, vilken samhällsservice som krävs i olika geografiska områden mm. I
beräkningen av konsekvenser ska hänsyn också tas till utjämningssystemet och till
ökad efterfrågan på kommunala verksamheter.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa en utredning om en
övergång från intäktsfinansiering till finansiering genom ram eller på annat sätt för
enheten Mat & Måltider. Ekonomiska och andra konsekvenser för både enheten
och berörda nämnder och förvaltningar ska ingå i utredningen.
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8. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 presentera ett förslag
på långsiktiga ekonomiska mått för kommunen i form av, till exempel, koncernens
soliditet, koncernens självfinansieringsgrad, koncernens skuldsättningsgrad
respektive nämndorganisationens resultat. I förslaget ska ingå dels vilka måtten ska
vara och vilken nivå de bör ha, dels en beskrivning av vilka konsekvenser olika
nivåer får för ekonomi och verksamheter.
9. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen/kultur
och fritid ska senast den 30 juni 2022 redovisa de underlag som krävs för ett
politiskt beslut om att initiera byggnation av sportcenter och badhus i anslutning
till Slottsskolan.
I 0. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska
senast den 30 juni 2022 presentera ett förslag på modell, inklusive belopp, för
bidrag till enskilda vägar.
SBN2021/… Information från Länsstyrelsen Södermanland om
vattenverksamheter och strandskydd
Vi på Länsstyrelsen i Södermanlands län har märkt att många invånare missar att
anmäla till oss när de ska utföra arbeten/byggnationer i vattenområden, enligt
miljöbalkens definition. Det är vanligt att invånare menar att kommunen meddelat att
de inte behöver anmäla vattenverksamheten till länsstyrelsen. Huruvida det stämmer
eller om det finns en förvirring kring termer som bygglov, strandskydd och
vattenverksamhet är svårt att svara på i nuläget. Vi har märkt att det är vanligt att
byggnation eller åtgärder i vatten som har fått bygglov och/eller strandskyddsdispens,
till exempel bryggor, inte anmäls som vattenverksamheter.
Att bygglov och strandskyddsdispens finns utesluter inte att vattenverksamheten även
ska anmälas till länsstyrelsen. Observera att åtgärder som inte kräver bygglov, till
exempel muddring, kan kräva både anmälan om vattenverksamhet och
strandskyddsdispens. Syftet med det här brevet är att säkerställa att allmänheten får
korrekt information från kommunerna kring vattenverksamhet och strandskydd. Detta
är alltså ett sätt att öka kunskapen hos invånarna gällande vattenverksamheter för att
det ska bli lätt att göra rätt!
SBN 2020/191 Beslut om fastställande av strandskyddsdispens på fastigheterna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Vingåkers kommun
Beslut
Länsstyrelsen fastställer, med nedan villkor, samhällsbyggnadsnämndens beslut
(daterat 13 augusti 2020, Dnr 2020/191 268 D § 229). Länsstyrelsen beslutar om
följande villkor för dispensen:
• tomtplatsen ska omfattas av området inom de mörkgröna linjerna på bifogad karta,
se bilaga 2.
• tomtplatsavgränsningen i väster och norr ska markeras i terrängen genom ett staket
eller en häck.
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UN 2016/223 - Överklagande av kommuns beslut om bygglov för ändring av
takmaterial på garagebyggnad på fastigheterna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beslut
Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut och visar ärendet åter till
nämnden för ny handläggning.
SBN 2020/327 - Kf § 11 Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Kommunfullmäktiges beslut
I. Kommunfullmäktige antar den reviderande taxan "taxa för tillsyn enligt
strålskydds/agen".
2. Kommunfullmäktige beslutar att tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i
enskilda fall som har meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller fortfarande
och ska anses beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller
föreskrifter som meddelats i anslutning med lagen.
SBN 2019/7 - Vitesföreläggande på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Vingåkers
kommun;
nu fråga om prövningstillstånd
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2021-02-12 i mål nr P 9502-20
Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande
BESLUT (att meddelas 2021-04-26)
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.
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