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2022-12-06   
   

   

   

   

Sammanträde med: Samhällsbyggnadsnämnden  
   
Tid: 2022-12-13 kl 08:30  
  
Plats: Stadshuset Flen, sal Flen  
 
Greta Suvén Carina Ericsson  
Ordförande Sekreterare 
 
 
Information/Diskussion 
Kl 08.30 – 09.30 Ärendegenomgång 

Kl 09.30 – 09.45 Fika 

Kl 09.45 – 10.15 Beslut 

Kl 10.15 – 10.30 Beläggningsåtgärder 2022 

Kl 10.30 – 10.45 Uppföljning nämndplan 

Kl 10.45 – 10.50 Tillsynsplaner 

Kl 10.50 – 10.55 Ombyggnad Orrestaö 

Kl 10.55 – 11.00 Synpunkter 2022 

Kl 11.00 – 11.20 Presentationsfilm systemledning/räddningstjänst 

Kl 11.20 -  Information förvaltningschef 
 
 
ÄRENDEN 
 
 
Justering 
 
 
 1.  SBN/2022:339  Kapellet 10, 11, 12 och 21, nybyggnad av flerbostadshus 

-Föredragning 
 2.  SBN/2022:340  Orresta 2:152,  tillbyggnad av restaurang 

 
 3.  SBN/2022:306  Hällefors Bruk 1:117, ändrad användning till ungdoms-

lokal samt skatebana - Föredragning 
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 4.  SBN/2022:342  Sparreholm 1:116, förbud med vite att släppa ut 
otillräckligt renat avloppsvatten  
 

 5.  SBN/2022:353  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad – ärendet föredras 
 

 6.  SBN/2022:91  Handlingsplan för dagvatten, Flens kommun - 
Föredragning 
 

 7.  SBN/2022:235  Yttrande över medborgarförslag om rörelsepark för 
vuxna  
 

 8.  SBN/2022:10  Månadsuppföljning januari – november 2022 - 
Föredagning 

 9.  SBN/2022:1  Anmälningsärenden 
 

 10.  SBN/2022:2  Delegationsbeslut 
  

 11.  SBN/2022:3  Inkomna synpunkter 
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 DATUM 2022-11-21  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Bygg- och miljöavdelningen  Till Samhällsbyggnadsnämnden 
HANDLÄGGARE Daniel Gustafsson  
   
DIARIENR SBN/2022:339   
ÄRENDE Kapellet 10, 11, 12 och 21, nybyggnad av flerbostadshus  
 
 

  
 
 

Kapellet 10, 11, 12 och 21, nybyggnad av flerbostadshus  

  
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 

 
att   bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt miljöhus med stöd av 

9 kapitlet 30 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att total avgift för åtgärden är 201 825 kronor i enlighet med tabell 2.7 

Nybyggnad, ombyggnad, ändrad användning 101-1000 kvm (BTA+OPA), 
planenligt, enligt taxa för plan- och bygglov (2018:5 – 206). Faktura 
översänds separat. 

 
att tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § plan- 

och bygglagen (2010:900). 
  
att åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kapitlet 9 § Plan- och 

bygglagen (2010:900). Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, 
enligt ansökan. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kaptitlet 9 § Plan- 
och bygglagen (2010:900). 

 
Sammanfattning 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den den 1 november 2022 en 
ansökan gällande Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus . Ansökan avser ett 
LSS boende med 6 stycken lägenheter och två flerfamiljshus med 8 respektive 
10 lägenheter. Man kommer att bygga en komplementbyggnad för miljöhus och 
teknikrum samt ett plank som skydd ut mot Landsvägsgatan.  
 
  
 
Skäl till beslut 
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Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den planerade åtgärden 
överrensstämmer med gällande detaljplan och dess syfte samt inte kan anses 
utgöra några betydande störningar eller orsaka påverkan i närområde. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 
30 § Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag    
Ansökan  2022:2209 
Nybyggnadskarta  2022:2210 
Plan-, fasad-, sektionsritning 2022:2211 
 
 
 
 
Axel Wevel Daniel Gustafsson 
Avdelningschef Bygglovshandläggare 
 
 
Beslutet skickas till: 
Fastighetsägare 
Sökande 
Akten 
 
 
Överklagandehänvisning 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt. 
  
Hos vem ska beslutet överklagas? 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen Södermanland men skickas till: 
  
Flens kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
642 81 Flen  
samhallsbyggnad@flen.se 
  
Om överklagandet kommit in i tid skickar samhällsbyggnadsnämnden det till 
Länsstyrelsen i Södermanland. 
  
Överklagandetid 
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av 
beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i 
Post- och inrikes tidningar. 
  
 
Vad ska ett överklagande innehålla? 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas (med diarie- eller 
ärendenummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska 
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undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress, 
telefon-nummer dagtid samt eventuell e-postadress. 
  
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta kommunens handläggare i 
ärendet. 
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 DATUM 2022-11-28  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Bygg- och miljöavdelningen  Till samhällsbyggnadsnämnden 
HANDLÄGGARE Isabella Wall  
   
DIARIENR SBN/2022:340   
ÄRENDE Orresta 2:152, tillbyggnad av restaurang  
 
 

  
 
 

Orresta 2:152, tillbyggnad av restaurang  

  
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
  
att bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kapitlet 30 § punkt 1 b) Plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
att total avgift för åtgärden är 23 288 kronor i enlighet med tabell 2.25 
Tillbyggnad > 51 kvm med tekniskt samråd i taxa för plan- och bygglov (2018:5 – 
206). Faktura översänds separat. 
 
att tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § Plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
att åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kapitlet 9 § Plan- och  
bygglagen (2010:900). Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, 
enligt ansökan. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kapitlet 9 § Plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den den 26 september 2022 en 
ansökan gällande Bygglov för tillbyggnad av restaurang.  

 
Ansökan avser tillbyggnad samt påbyggnad av restaurang. Byggnaden har ett 
tidigare beviljat bygglov i ärende BYGG.2020.585. Ansökan är nu reviderad till 
att innehålla en fullvärdig tillbyggnad åt flera riktningar samt påbyggnad av en 
indragen våning.  

 
Ansökan är planenligt och tjänstemännen föreslår att positivt bygglovsbeslut 
beviljas enligt 9 kapitlet 30 § punkt 1 b) § Plan- och bygglagen (2010:900). 
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Ärendet 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 26 september 2022 en ansökan 
gällande på fastigheten ORRESTA 2:152.  
 
Fastigheten har en total fastighetsarea om 262 983 kvadratmeter. Fastigheten 
omfattas av detaljplanen FL218 som vann laga kraft 2 april 2022. Planen medger 
användning för handel. Punktprickad mark får inte bebyggas. Maximal 
byggnadshöjd är 3,0 meter.  
 
Den nya tillbyggnaden kommer att utgöra en total byggnadsarea om 107,6 
kvadratmeter. Den totala byggnadsarean blir 191,8 kvadratmeter. 
 
Ansökan avser tillbyggnad samt påbyggnad av restaurang. Byggnaden har ett 
tidigare beviljat bygglov i ärende BYGG.2020.585. Ansökan är nu reviderad till 
att innehålla en fullvärdig tillbyggnad åt flera riktningar samt påbyggnad av en 
indragen våning. Byggnadshöjden är 3,0 meter. Avvikelsen avseende 
tillbyggnadens placering på punktprickad mark är prövad i tidigare lovbeslut.  
 
Byggnaden samt tomten uppfyller tillgänglighetskravet. Den planerade 
byggnaden kommer att placeras enligt fastställd situationsplan. 
 
Skäl till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den planerade åtgärden 
överensstämmer med gällande detaljplan och dess syfte samt inte kan anses 
utgöra några betydande störningar eller orsaka påverkan i närområde.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 
30 § punkt 1 b) § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag    
Ritningar samt situationsplan 2022:2280 
Ansökan  2022:2279 
 
Avgift 
Tidsfristen började löpa 2022-11-29 och beslut fattades 2022-12-13, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kapitlet 8 a § Plan- och bygglagen (2010:900). 
Faktura översänds separat. 
 
Föreskrifter 
Följande handling ska i god tid innan det tekniska samrådet lämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen: 
 
 Brandskyddsbeskrivning med ritningar 
 Förlag till kontrollplan 
 Konstruktionsritningar 
 Energibalansberäkning 
 



   3 (4) 

 

Upplysning 
En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har utfärdat ett skriftligt startbesked. För att 
få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven 
i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter enligt 10 kapitlet 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Bygg- och miljöavdelningen för 
att bestämma tid för samråd.  
 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska 
ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kapitlet 43 § Plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Det är du som byggherre som ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i 
gällande Plan- och bygglagstiftning. 
 
Åtgärden kräver uttryckligen tillstånd från alla fastighetsägare innan den utförs. 
Detta gäller även om du har fått bygglov och/eller startbesked.  
 
  
 
Axel Wevel Isabella Wall 
Avdelningschef Bygglovshandläggare 
 
 
Beslutet skickas till: 
Fastighetsägare 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Akten 
 
Meddelande om kungörelse till 
Enligt adressregister 
Post och inrikes tidningar  
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Överklagandehänvisning 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt. 
  
Hos vem ska beslutet överklagas? 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen Södermanland men skickas till: 
  
Flens kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
642 81 Flen  
samhallsbyggnad@flen.se 
  
Om överklagandet kommit in i tid skickar samhällsbyggnadsnämnden det till 
Länsstyrelsen i Södermanland. 
  
Överklagandetid 
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av 
beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i 
Post- och inrikes tidningar. 
  
Vad ska ett överklagande innehålla? 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas (med diarie- eller 
ärendenummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska 
undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress, 
telefon-nummer dagtid samt eventuell e-postadress. 
  
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta kommunens handläggare i 
ärendet. 
 
 
  
 
 



RITNINGSFÖRTECKNING
UPPDRAG

Uppdragsnr BLAD NR.

Sign

Datum

Senaste ändring

Ritningsnr Änd Ritningens benämning Skala Ritningsdatum Ändringsdatum

Fack
BYGGLOV

FLEN KOMMUN

7 1 (5)

JH

2022-11-28Orresta 2:152

SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR
A-01-1-01 SITUATIONSPLAN 1:400 2022-09-15
A-40-0-04 PLAN- SEKTION INNERTAK 1:50- 1:100 2022-11-28
A-40-1-02 PLANRITNING BV 1:100 2022-11-28
A-40-1-03 PLANRITNING TEKNIKRUM 1:100 2022-11-28
A-42-3-05 FASADRITNING NORR-SYD 1:100 2022-11-28







ø 1500

RWC

12
00

0

15980

DISK

INLASTNING

BEREDNING

VARMKÖK

113.0 m²
SERVERING20.5 m²

12.0 m²
7.5 m²

8.5 m²

SEKTION A
A-40-0-04

SEKTION A
A-40-0-04

SEKTION B
A-40-0-04

SEKTION B
A-40-0-04

3.0 m² 4.5 m²
2.5 m²

PERSONAL
OMKLÄDNING
WC

TILLBYGGNAD TILLBYGGNAD

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV UPPDRAGS.NR

ORT/DATUM KOD/TYP/POS RITNINGSNUMMER ÄNDR BET

SKALA
HANDLÄGGARE

ANSVARIG

1 : 100

SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 17

A-40-1-02

BYGGLOV
FLEN KOMMUN

2022-11-28

7JH PLANRITNING BV

Owner

Approver

SKALA  1 : 100
PLAN BV



SEKTION A
A-40-0-04

SEKTION A
A-40-0-04

SEKTION B
A-40-0-04

SEKTION B
A-40-0-04

TEKNIKRUM

2275

46
46

8888

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV UPPDRAGS.NR

ORT/DATUM KOD/TYP/POS RITNINGSNUMMER ÄNDR BET

SKALA
HANDLÄGGARE

ANSVARIG

1 : 100

SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 17

A-40-1-03

BYGGLOV
FLEN KOMMUN

2022-11-28

7JH PLANRITNING TEKNIKRUM

Owner

ApproverSKALA  1 : 100
PLAN TEKNIKRUM



30
00

30
00

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV UPPDRAGS.NR

ORT/DATUM KOD/TYP/POS RITNINGSNUMMER ÄNDR BET

SKALA
HANDLÄGGARE

ANSVARIG

1 : 100

SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 17

A-42-3-05

BYGGLOV
FLEN KOMMUN

2022-11-28

7JH FASADRITNING NORR-SYD

Owner

Approver

SKALA  1 : 100
FASAD MOT NORR

SKALA  1 : 100
FASAD MOT SYD

SKALA  1 : 100
FASAD MOT VÄST

SKALA  1 : 100
FASAD MOT ÖST
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 DATUM 2022-10-20  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Bygg- och miljöavdelningen  Till Samhällsbyggnadsnämnden 
HANDLÄGGARE Anna Westling  
   
DIARIENR SBN/2022:306   
ÄRENDE Hällefors Bruk 1:117, ändrad användning till ungdomslokal samt skatehall  
 
 

  
 
 

Hällefors Bruk 1:117, ändrad användning till ungdomslokal, 
skatehall 

  
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja bygglov för åtgärderna med stöd av 9 kapitlet 31 b punkt 2 § samt 

kapitlet 31 c punkt 1 § plan- och bygglagen (2010:900), 
 
att total avgift för åtgärden är 77 625 kronor i enlighet med tabell 2.8 ändrad  

användning med tekniskt samråd  enligt taxa för plan- och bygglov (2018:5 
– 206). Faktura översänds separat, 

 
att  tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § Plan- 

och bygglagen (2010:900), 
 
att  åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kapitlet 9 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 

 
att  den aktuella byggnadens kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 

värde inte får förvanskas enligt 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen 
(2010:900) om detta inte följs upphör det beviljade lovet och ett 
tillsynsärende skapas 

 
 
Sammanfattning 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den  en ansökan gällande ändrad 
användning till ungdomslokal, skatehall inom fastigheten Hällefors bruk 1:117. 
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Ansökan avser en ombyggnad i del av den befintliga byggnaden till skatehall 
samt ungdomslokal, ombyggnaden kommer utgöra en total area om 370 
kvadratmeter. 
 
Fastigheten Hällefors bruk 1:117 har en total area om 47 313 kvadratmeter och 
omfattas av detaljplanen för Hälleforsbruk 1:117 (HÄ50) som vann laga kraft 
den 12 maj 2009. Enligt detaljplanen är tillåten markanvändning för fastigheten 
handel, småindustri och kontor (HJ1K). I gällande detaljplan omfattas den 
avsedda byggnaden av skyddsbestämmelser som innebär (k1) karaktärsdrag och 
värden hos bebyggelsen skall särskilt beaktas, byggnaden ska ha putsfasad, (m1) 
verksamheten får inte vara störande för omgivningen samt (m2) utsläpp får inte 
ske av stoft, lösningsmedel eller andra ämnen som kan vålla olägenheter.  
 
Fastighetens markanvändning är inte avsedd för (R) besöksanläggningar det vill 
säga verksamheter som till exempel utgör idrotts- och sportanläggningar och 
byggnader för kulturella eller religiösa ändamål. Gällande planbestämmelse gör 
det möjligt att etablera olika typer av verksamheter som handel, kontor, 
servering, kulturell verksamhet med mera inom aktuell fastighet. En del av de 
byggnader som finns på området idag ska bevaras men kan användas för andra 
funktioner enligt detaljplanen.  
 
Enligt byggnadsinventeringen som har genomförts i samband med upprättande 
av detaljplanen framgår att byggnaden har ett visst arkitektoniskt värde och ett 
miljövärde (k1).  
 
Sökande har för avsikt att uppföra en skatehall med tillhörande 
omklädningsrum och dusch. Utgångspunkten är en möteslokal för barn  och 
ungdomar med flera aktivitets och rum att umgås i samt tillgång till kök. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden passar väl in i den omgivande 
miljön och inte anses utgöra några betydande störningar eller påverkan i 
närområdet.  
 
Skäl till beslut 
Enligt 9 kapitlet 31 b § punkt 2 plan- och bygglagen (2010:900) får ett bygglov 
beviljas för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig 
med detaljplanens syfte och är av begränsad omfattning och nödvändig för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Samt 
om åtgärden avviker från gällande detaljplan enligt 9 kapitlet 31 c § plan- och 
bygglagen om genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och åtgärden 
tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser trots att den sökta åtgärden avviker från den 
gällande detaljplanen att åtgärden ska anses vara förenlig med detaljplanens 
syfte, inte heller medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 
kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärderna bedöms även vara 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt enligt 9 kapitlet 31 b § punkt 2 plan- och bygglagen 
(2010:900).  
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Beslutsunderlag  
Ansökan    2022:1969 
Verksamhetsbeskrivning   2022:1970 
Situationsplan    2022:1971 
Reviderad fasadritning   2022:2296 
Reviderad planritning BV   2022:2295 
Reviderad planritning plan 2  2022:2294 
Brandskyddsbeskrivning   2022:1975 
 
 
Avgift 
Tidsfristen började löpa 20 oktober 2022 och beslut fattades 13 december 2022 
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har inte reducerats med stöd av 12 kapitlet 8 a § Plan- och bygglagen 
(2010:900). Faktura översänds separat. 
 
Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Bygg- och miljöavdelningen för 
att bestämma tid för samråd. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett skriftligt startbesked enligt 10 
kapitlet 3 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kapitlet 43 § Plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Det är du som byggherre som ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i 
gällande Plan- och bygglagstiftning. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från alla fastighetsägare innan åtgärden utförs. 
 
Slutsamråd kommer att hållas på fastigheten. Byggherren ombeds att meddela 
samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan. 
 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska 
ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet  
4 § PBL.   
 
 
  
 
Axel Wevel Anna Westling 
Avdelningschef Bygglovshandläggare 
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Beslutet skickas till: 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
Akten 
 
Meddelande om kungörelse till 
Enligt adressregister 
Post och inrikes tidningar 
 
 
Överklagandehänvisning 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt. 
  
Hos vem ska beslutet överklagas? 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen Södermanland men skickas till: 
  
Flens kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
642 81 Flen  
samhallsbyggnad@flen.se 
  
Om överklagandet kommit in i tid skickar samhällsbyggnadsnämnden det till 
Länsstyrelsen i Södermanland. 
  
Överklagandetid 
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av 
beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i 
Post- och inrikes tidningar. 
  
 
Vad ska ett överklagande innehålla? 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas (med diarie- eller 
ärendenummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska 
undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress, 
telefonnummer dagtid samt eventuell e-postadress. 
  
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta kommunens handläggare i 
ärendet. 
 
 
 
 
 



 
 

Skatevåning i Hälleforsnäs  
 
 
Sedan 2021 driver vi frågan om möjligheten att erbjuda barn/ungdomar en 
anläggning för skateåkning i Hälleforsnäs bruksområde. Skatehallen är tänkt att 
byggas upp av föreningen ”Hälleforsnäs Extremsportsförening” och Hälleforsnäs 
Bygderåd efter att Framtidsbruket har tillgängliggjort lokalerna för verksamheten.   
Vi har haft en dialog med Flens kommun och Leader Södermanland. Planen är att 
skatehallen om möjligt ska drivas som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Flens kommun. Vi vill med denna presentation även bjuda in privata företag i detta 
partnerskap på villkor som passar just er verksamhet. I dagsläget har vi en mycket 
god dialog med PAX, numera Volution, som gärna vill ha ett samarbete med oss och 
vårt projekt. 
 
Bakgrund 

Efter att pandemin klingat av behövs det fler lokala, levande samlingspunkter i 
Hälleforsnäs. Många ungdomar ägnar sig idag åt skateåkning och drömmer om en 
inomhusarena som gör det möjligt att åka året om. Under 2021 har Bygderådets 
arbetsgrupp undersökt olika lokalalternativ i Hälleforsnäs och lagt fram ett förslag till 
Flens kommun om en utbyggnad av den tidigare skateanläggningen ”2nd Floor 
skatevåning” på bruksområdet.  
 
Hälleforsnäs Bygderåd arbetar med en grupp ungdomar som har framfört ett behov 
att få utöva sitt intresse på hemorten. Då det i dagsläget kräver att de behöver bli 
skjutsade med bil, åka buss eller tåg till annan ort kräver det ekonomi och föräldrars 
engagemang och godkännande att de vistas bland annat utanför den egna 
kommunen. Det bidrar till utanförskap av flera olika orsaker såsom ekonomi och 
tillåtelse att åka iväg själv.  
 



Dialog har pågått sedan 2021 för att ungdomarna ska ha tillgång till en lokal med 
möjlighet att utöva sporten. Fastighetsägaren har idag kontakt med 
bygglovshandläggare på Flens Kommun för att se över möjligheten att renovera och 
utöka utrymmet i en våning på Bruket i Hälleforsnäs som är lämplig för ändamålet.  
 

Verksamhetens syfte och målgrupper 
Utgångspunkten för förslaget är att erbjuda en arena och mötesplats för 
skateintresserade i Hälleforsnäs och övriga delar av Flens kommun. Målgruppen är i 
första hand barn och ungdomar men engagemanget för skateåkning har också en 
bredare åldersspridning; den första generationen skateboardåkare i Sverige är i dag i 
50-årsåldern vilket ofta är föräldrar till dem som åker och därav ser vi en möjlighet att 
de kan vara en del av den vuxna närvaro som verksamheten kommer att kräva. 
Särskilda insatser planeras så att skatehallen blir en angelägenhet för flickor liksom 
brukare med olika slag av funktionsvariation. Tillgången till kök och vissa biutrymmen 
gör det möjligt att på sikt etablera en bredare fritidsverksamhet i lokalerna med 
bland annat ungdomscafé. Fritidsgården har visat intresse att samverka. 
 
Vision  
Hälleforsnäs Bygderåd och Hälleforsnäs Extremsportsförening har enats om följande 
vision för en skateanläggning i Hälleforsnäs: 
 
”Skatehallen ska matcha och stärka brukets industrihistoriska miljö med 
skejtkulturens breda och samtida uttryck och binda dem samman till en attraktiv 
mötesplats över generationsgränserna som bidrar till stärkt gemenskap och lokalt 
engagemang.” 
 
Förväntade effekter 
Vi förutser bland annat följande effekter av satsningen: 

• Satsningen innebär lokala meningsfulla, lustfyllda och kreativa fritidsalternativ 
för unga. Därigenom växer tilliten och tryggheten mellan yngre och äldre 
generationer, liksom tron på Hälleforsnäs och Flens kommun som en plats att 
leva och utvecklas i. Utanförskap minskar. 

• En skatehall ger deltagarna fysisk och social träning vilket bidrar till ett större 
välmående och minskad psykisk ohälsa bland ungdomar.  

• Skatehallen kommer att vara en ny byggsten i brukets upplevelsekluster och 
stärka den framtidstro som bruksområdet symboliserar.  

• Tillgången till en bra skatehall i Sörmland kommer att bidra till ökad ekonomisk 
omsättning i Hälleforsnäs och brukets verksamheter, allt eftersom flödet av 
människor ökar.  

 

 



Långsiktiga mål  

• att Barn och ungdomar mår bättre.  

• en förändring av hur man använder sin hemort. 

• att barn/ungdomar integreras genom att få upp ögonen för en gemensam sport.  

• att Flens kommun svarar för verksamhetens hyreskostnader efter det första året 
som beräknas finansieras av andra bidragsmedel. Som exempel kan nämnas att 
Eskilstuna kommun har ett sådant avtal med föreningen”Zero One Six”där 
kommunens ansvar är att täcka den årliga hyran samt kostnader för 
fritidsgårdsverksamhet.  

• att de samverkande parterna utvecklar, var och en eller tillsammans, samarbeten 
med andra offentliga och privata aktörer för att förankra och samordna 
verksamheten med kommunens övriga samhällsinsatser. Det gäller till exempel 
skolor och utbildningsverksamheter, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och 
socialtjänsten. 

 
 

Utöver detta erbjuder vi företag/organisationer  

• Exponering av företagets varumärke i ett sammanhang där en ungdomlig sport 
utövas i en spännande industrihistorisk omgivning som förvandlas till ett 
upplevelsekluster med stor publik dragningskraft.  

• Möjlighet att använda lokalen och dess faciliteter företagets personal- och 
kundfrämjande aktiviteter.  

• Möjlighet att utveckla företagets image lokalt men också mot de offentliga 
aktörer som svarar för verksamhetens långsiktiga stöd. 

• Kommunikation om verksamheten genom nyhetsbrev och personliga möten 
där vi kan utveckla samarbetsformerna. 

Effekten  

• Dialog och goda relationer med lokala företag som ser kraften i skatekulturen 
och dess utövare. 

 
 

 
Jag svarar gärna på frågor i samband med projekt Vision Skate Hälleforsnäs. 
Vänligen  
Marina Karlsson 
Hälleforsnäs Bygderåd (org nr 8025205520) 
c/o adress Håkan Forselius  
Annebergsvägen 11 Postnummer 64831 HÄLLEFORSNÄS  
Mobilnummer 0736227950 , halleforsnasbygderad@gmail.com 





  

 
 

Brandskyddsbeskrivning 

Skatehall i Framtidsbruket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASTIGHET UPPDRAGSNUMMER 

Framtidsbruket 10204812 

BYGGHERRE UPPDRAGSNAMN 

Flens Kommunfastigheter SBA i Flens Kommun 

UPPDRAGSGIVARE  

Jan-Åke Henricsson, FKAB  

 
UTGÅVA/STATUS:   

Underlag för bygglovshandling   

DATUM   

2022-10-18   

FÖRFATTARE   

Johan Åqvist   

GRANSKARE   

Jan Ottosson   

GODKÄND AV   

Göran Nygren   

 
KONSULT 

WSP 

  
121 88 Stockholm-Globen 
Besök: Arenavägen 7 
Tel: +46 10-722 50 00 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
wsp.com 



 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

SBA i Flens Kommun Johan Åqvist  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10204812 2022-10-18  

 2 (15) 

 

  

 
C:\Users\seja05432\Dropbox\flen\skatehallen\Brandskyddsbeskrivning skatehall i framtidbruket 2022-10-18.docx 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING 4 

1.1 BRANDSKYDDSBESKRIVNING 4 

1.2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 4 

1.3 DIMENSIONERINGSMETOD 5 

2 UTRYMNING 6 

2.1 UTRYMNINGSSTRATEGI OCH TILLGÅNG TILL UTRYMNINGSVÄGAR 6 

2.2 GÅNGAVSTÅND 6 

2.3 PASSAGEMÅTT 6 

2.4 FRAMKOMLIGHET, LÅS OCH BESLAG 6 

3 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 7 

3.1 MATLAGNINGSANORDNINGAR 7 

4 MATERIALKRAV, YTSKIKT OCH BEKLÄDNAD 7 

4.1 YTSKIKT PÅ TAK, VÄGGAR OCH GOLV 7 

4.2 YTSKIKT PÅ MINDRE YTOR 8 

4.3 RÖRISOLERING 8 

4.4 KABLAR 8 

4.5 TAKTÄCKNING 8 

5 SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING                        
INOM BYGGNAD 8 

5.1 BRANDCELLSINDELNING 8 

5.2 BRANDCELLSSKILJANDE KONSTRUKTIONER OCH BYGGNADSDELAR8 

5.3 YTTERVÄGGAR 9 

6 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN                               

BYGGNADER 9 

7 BÄRFÖRMÅGA VID BRAND 9 

7.1 ALLMÄNT 9 

8 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATION 9 

8.1 SKYDD MOT SPRIDNING AV BRANDGAS 10 

8.2 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING 10 

8.3 MATERIAL OCH MONTERING 10 

8.4 BELYSNING OCH SKYLTNING 10 



 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

SBA i Flens Kommun Johan Åqvist  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10204812 2022-10-18  

 3 (15) 

 

  

 
C:\Users\seja05432\Dropbox\flen\skatehallen\Brandskyddsbeskrivning skatehall i framtidbruket 2022-10-18.docx 

9 MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATSER 11 

9.1 ÅTKOMLIGHET 11 

9.2 TILLTRÄDE 11 

9.3 RÄDDNINGSVÄG OCH UPPSTÄLLNINGSPLATS 11 

9.4 MARKBRANDPOSTER 11 

10 ÖVRIGA BRANDTEKNISKA ÅTGÄRDER 11 

10.1 HANDBRANDSLÄCKARE 11 

10.2 BRANDFARLIG VARA 12 

10.3 UTRYMNINGSPLANER 12 

11 BRANDSKYDD UNDER BYGGTID 12 

12 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BRANDSKYDD I          
DRIFTSKEDET 12 

BILAGA 1 BRANDSKISSER 13 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

SBA i Flens Kommun Johan Åqvist  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10204812 2022-10-18  

 4 (15) 

 

  

 
C:\Users\seja05432\Dropbox\flen\skatehallen\Brandskyddsbeskrivning skatehall i framtidbruket 2022-10-18.docx 

1 INLEDNING 

1.1 BRANDSKYDDSBESKRIVNING 

Syftet med denna handling är att redovisa hur brandskyddet ska säkerställas samt att redovisa 
förutsättningarna för byggnadens användning. Ändras hela eller delar av byggnadens 

utförande eller användning krävs att brandskyddet omvärderas och vid behov anpassas. 

Projektbeskrivning 

Denna brandskyddsbeskrivning avser en större ändring men lokalen används redan i dagsläget 

som skatehall. 

Ombyggnaden omfattar endast plan 2.  

Omfattning 

Eftersom en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. ska den berörda 

därmed uppfylla kraven i BBR. 

Brandskyddsbeskrivningen omfattar endast plan 2 och dess utrymningsvägar. 

Icke berörda delar av byggnaden har inte kontrollerats i samband med denna 

brandskyddsprojektering.  

Beskrivningen omfattar inte fasader och tak, eftersom dessa byggnadsdelar ej är fysiskt 

berörda av ändringen. Konstruktionen ska dock uppfylla gällande krav. 

Eftersom inte lokalen anpassas för tillgänglighet är inte krav på frångänglig aktuella. 

Underlag/ritningar 

Underlag för upprättande av denna handling utgörs av bygglovshandling från Torbjörn 

Almqvist benämnd ”Bygglov skate daterad 2022-10-16 A&S FKAB”. 

Revideringar 

Denna handling utgör en första version och innehåller därmed inga revideringar. 

1.2 Dimensionerande förutsättningar 

Detta kapitel beskriver förutsättningar för brandskyddets dimensionering, vilket även kan 

innefatta begränsningar för byggnadens användning, exempelvis antal personer, verksamhet 

eller mängden lagrat material.  

Verksamhet och personantal 

Lokalerna utförs i verksamhetsklass Vk 2A (under 150 personer). 

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden är i två plan utan vind eller källare. 

Avståndet till närmsta byggnad är över åtta meter. 

Byggnadens stomme är i sten och betong. Fasader är utförda i betong eller tegel och yttertak 

utgörs av takpapp. 

Byggnadsklass 

Byggnaden förutsätts vara utförd i lägst byggnadsteknisk klass Br2. 
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Brandbelastning 

Byggnaden dimensioneras för en brandbelastning understigande 800 MJ/m2 golvyta. 

Räddningstjänstens insats och förmåga 

Utrymningsdimensioneringen förutsätter inte medverkan av räddningstjänsten. 

1.3 DIMENSIONERINGSMETOD 

Regelverk 

Gällande regelverk är: 

• Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordning, PBL (SFS 2010:900 med 

ändringar) och PBF (SFS 2011:338 med ändringar)  

• Boverkets byggregler, BBR 29 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4) 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. 

BFS 2019:1) 

• Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE1 (BFS 2013:11) 

Med hänseende på vägledande markeringar, nödbelysning, handbrandsläckare, 

utrymningsplaner beaktas dessutom tillämpliga delar av: 

• Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1, Arbetsmiljöverkets Författningssamling 

• Lag om skydd mot olyckor 

Fastighetsägarens egen ambition 

Fastighetsägarens egen ambition avseende brandskydd överensstämmer med kraven i gällande 

lagstiftning. 

Förenklad dimensionering 

Brandskyddet har i sin helhet dimensionerats genom förenklad dimensioneringsmetodik. 

Föreskrifterna avseende brandskydd i BBR uppfylls genom de lösningar och metoder som 

anges i de allmänna råden. 

Mindre avvikelser 

Inga mindre avvikelser gentemot gällande regelverk har medgivits. 

Kvalitetskontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med WSP:s kvalitetssystem, certifierat 

enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat att annan brandkonsult granskar 

förutsättningar och redovisade lösningar av brandskyddet. 
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2 UTRYMNING 

2.1 UTRYMNINGSSTRATEGI OCH TILLGÅNG TILL 
UTRYMNINGSVÄGAR 

Samtliga lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till minst två av varandra 

oberoende utrymningsvägar.  

En utrymningsväg är utgång till en säker plats, eller ett utrymme i en byggnad som leder från 

en brandcell till en sådan utgång. 

Utrymning sker via trapphus och alternativt via dörrar till utvändiga spiraltrappor. Se 

brandskiss i bilaga A 

2.2 GÅNGAVSTÅND 

Gångavstånd till närmsta utrymningsväg eller annan brandcell får inte överstiga 30 meter, där 

sammanfallande väg räknas med en faktor 2. Med planlösning enligt brandskiss uppfylls dessa 

krav. 

2.3 PASSAGEMÅTT 

Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg utförs med fri bredd om minst 0,90 meter och fri 
höjd om minst 2,00 meter. Ledstänger och liknande får inkräkta med högst 0,10 meter per sida 

i utrymningsvägen. 

Utrymme mellan stängerna i utrymningstrappor får maximalt vara 100 mm. 

Dörröppningar utförs med fri bredd om minst 0,80 meter och med fri höjd om minst 2,00 

meter. 

Avstånd mellan en dörr och trappa eller ramp ska vara minst 0,80 meter. 

2.4 FRAMKOMLIGHET, LÅS OCH BESLAG 

Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera, och vara lätt 

identifierbara som utgångar. De utförs generellt utåtgående i utrymningsriktningen och ska 

kunna öppnas med ett nedåtgående trycke eller genom att dörren trycks utåt.  

Dörrar ska placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer.  

Öppningsfunktionen för dörrar i eller till utrymningsväg ska överbrygga samtliga eventuella 

låsanordningar som kan vara låsta när personer befinner sig i lokalerna.  

Låsvred accepteras inte.  

Låsta dörrar med fördröjd öppning får inte förekomma.  
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3 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 

Byggnaden erhåller uppvärmning via direktverkande el. Inga särskilda åtgärder för att 

förhindra uppkomst av brand erfordras. 

3.1 MATLAGNINGSANORDNINGAR 

Skyddsavstånd från ovansidan av elektrisk spis till brännbart material eller spisfläkt ska vara 

minst 0,5 meter.  

4 MATERIALKRAV, YTSKIKT OCH BEKLÄDNAD 

De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha bedömda egenskaper i de avseenden 
som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla ställda krav. Byggprodukters 

egenskaper kan bedömas genom t.ex. CE-märkning eller typgodkännande. Byggprodukter 

vars egenskaper bedömts med CE-märkning innebär inte automatiskt att produkten bedömts 
motsvara alla ställda krav, utan enbart att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av 

produktens egenskaper som medföljer. Vilka egenskaper som krävs framgår av denna 

handling. 

Material i byggnadsdelar och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i 
byggnadsdelar på sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning eller snabb 

brandspridning och inte heller utvecklar stora mängder värme eller brandgas.  

Material i tak, väggar och golv samt för fast inredning får inte deformeras vid ringa 
brandpåverkan och inte falla ner eller på annat sätt förändras så att risken för personskador 

ökar. 

Krav på material i luftbehandlingsinstallationer finns i kapitel 0.  

4.1 YTSKIKT PÅ TAK, VÄGGAR OCH GOLV 

I Tabell 1 följer de krav som ställs på ytskikt av byggnadsdelar och fast inredning. 

Tabell 1 Ytskiktskrav i byggnaden. 

Lokal Takytskikt Väggytskikt Golvytskikt 

Generellt (Br2)# C-s2,d0 * D-s2,d0  

Utrymningsvägar (se 

brandskiss. Grön färg 

markerar utrymningsväg) 

B-s1,d0 * B-s1,d0 * Cfl-s1  

*fäst på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i lägst klass K210/B-s1,d0 
# avsteg får göras för mindre byggnadsdelar enligt kapitel 4.2.  



 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

SBA i Flens Kommun Johan Åqvist  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10204812 2022-10-18  

 8 (15) 

 

  

 
C:\Users\seja05432\Dropbox\flen\skatehallen\Brandskyddsbeskrivning skatehall i framtidbruket 2022-10-18.docx 

4.2 YTSKIKT PÅ MINDRE YTOR 

För mindre byggnadsdelar där ytskiktet saknar betydelse för brandförloppet kan ytskiktet 

utföras i lägre klass än angivet i kapitel 4.1, dock lägst D-s2,d0.  

Exempel på sådana mindre byggnadsdelar kan vara dörrblad, karmar, lister, och balkar, vars 

sammanlagda omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg. 

4.3 RÖRISOLERING 

Ytskikt på större rörinstallationer utförs enligt ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar, 

tak och golv eller i klass A2L-s1,d0. Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på 

rörinstallationer är mindre än 20 % av angränsande vägg- eller takyta ska rörisoleringen 

uppfylla lägst följande klasser:  

• BL-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0.  

• CL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0.  

• DL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet D-s2,d0. 

4.4 KABLAR 

Kablar och upphängningsanordningar ska utformas och installeras så att de inte bidrar till en 

snabb brandspridning eller producerar stora mängder värme och brandgaser. 

Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar. Kablar ska utföras i lägst 

klass Dca-s2,d2. 

Kabelrännor och kabelstegar kan utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor kan utformas 

enligt SS-EN 61534 serien.  

4.5 TAKTÄCKNING 

Taktäckningen påverkas inte i eller av aktuellt projekt. 

5 SKYDD MOT BRAND- OCH 
BRANDGASSPRIDNING INOM BYGGNAD 

5.1 BRANDCELLSINDELNING 

Skatehallen och trapphuset utgör egen brandcell avskild från plan 1 

(entréplan).BRANDCELLSSKILJANDE KONSTRUKTIONER OCH 
BYGGNADSDELAR 

Samtliga brandcellsavskiljande konstruktioner och byggnadsdelar ska uppfylla angivna 

brandtekniska klasser från båda sidor, d.v.s. oavsett mot vilken sida av 

konstruktionen/byggnadsdelen brandpåverkan sker, om inget annat anges. Genomföringar, 
upplag och förband ska särskilt beaktas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande 

funktion. 
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5.2.1 Väggar och bjälklag 

Brandcellsskiljande väggar och bjälklag utförs i lägst klass EI 30. 

5.2.2 Fönster och glasade partier 

Fönster har minst 1,8 meters avstånd i vertikalled. Därför ställs inga krav på brandklassning. 

5.2.3 Dörrar, portar, luckor 

Dörr på plan 1 mot trapphus utförs i lägst EI 30-C. 

Dörrstängare ska utformas i lägst brandteknisk klass C1. 

5.2.4 Genomföringar och installationer 

Genomföringar av installationer i brandcellsskiljande konstruktioner ska brandtätas med 
brandtätningsmetod och produkt i samma brandtekniska klass som den genombrutna 

konstruktionen och med bedömda egenskaper.  

5.3 YTTERVÄGGAR 

Ytterväggar kommer att sågas upp för montering av dörrar men det påverkar inte väggens 

utformning som uppfyller aktuella krav 

6 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN 
BYGGNADER 

Byggnadens avstånd till annan byggnad överstiger 8 meter, därmed uppfylls krav enligt BBR 

på begränsad risk för brandspridning mellan byggnader.  

7 BÄRFÖRMÅGA VID BRAND  

7.1 ALLMÄNT 

Stommen påverkas inte av aktuellt projekt 

8 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATION 

I detta skede är inte principer för ventilationsbrandskyddet fastställt. Nedanstående gäller 

dock. 
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8.1 SKYDD MOT SPRIDNING AV BRANDGAS 

Ventilationssystemet utförs så att skydd mot brandgasspridning mellan brandceller 

upprätthålls.  

8.1.1 Principlösningar 

Skydd mot brandgasspridning kan erhållas genom något av följande alternativ: 

• Ventilationssystemen utförs separata för varje brandcell ända ut till det fria.  

• Ventilationssystemet utförs med brandgasspjäll i lägst klass E 60 och/eller med 
brand-/brandgasspjäll i lägst klass EI 60. Vid brandindikering stänger spjäll. Spjäll 

ska verifieras enligt SS-EN 15650.  

• Skydd mot brandgasspridning sker genom att systemet utförs med 
brandgasevakuering via fläkt i drift vid brand. Skyddsmetoden utgör analytisk 

dimensioneringsmetodik och ska verifieras genom beräkningar. Anvisningar och 

förutsättningar för system med fläkt i drift ska dokumenteras separat och biläggas 

brandskyddsdokumentation. 

8.2 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING 

Ventilationssystemet ska utföras så att skydd mot brandspridning mellan brandceller 

upprätthålls.  

8.2.1 Imkanal 

Sannolikt installera kompaktkök. Om spis med imkanal för spiskåpa/fläkt i kök eller pentry 

dock installeras ska den utföras i lägst klass E 15 med minst 30 mm skyddsavstånd till 

brännbart material, alternativt i klass EI 15. Anslutningsdon till imkanalen ska utformas med 
material i lägst brandteknisk klass E. Oisolerade kanaler och anslutningsdon får placeras mot 

brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre 

delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material.  

Aggregat för imkanal klass 1 isoleras i EI 60 eller placeras i separat aggregatrum i egen 

brandcell. Aggregat för imkanal klass 2 kan placeras tillsammans med andra aggregat om 

dessa är försedda med spjäll mot alla betjänade brandceller.  

8.3 MATERIAL OCH MONTERING 

Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0.  

För systemdelar som anges i BBR tabell 5:526 accepteras lägre brandteknisk klass.  

8.4 BELYSNING OCH SKYLTNING 

8.4.1 Allmänbelysning 

Allmänbelysning ska finnas i alla utrymningsvägar samt direkt utanför. 

Belysningsstyrkan i utrymningsvägar ska i genomsnitt inte understiga 100 lux. 
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8.4.2 Vägledande markeringar 

Vägledande markering ska finnas. Skyltar placeras vid riktningsförändringar, förgreningar 

eller liknande. 

Vägledande markeringar utgörs av genomlysta eller belysta skyltar utformade enligt 
AFS 2020:1. Minsta skylthöjd är 0,1 meter men ska anpassas till betraktelseavstånd enligt 

SS-EN 1838. Skyltar ska alltid vara tända, och försedda med 60 minuter nödbelysning (lokalt 

eller centralt batteri med utformning enligt SS- EN 1838). 

Skyltarna ska i övrigt följa rekommendationen i SS-EN 1838 om utrymningsskyltar. 

8.4.3 Skyltning av brandtekniska installationer 

Brandtekniska installationer och utrustning för brandbekämpning ska vara tydligt märkta. 

9 MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATSER 

9.1 ÅTKOMLIGHET 

Angreppspunkter är åtkomliga inom 50 meter från befintligt gatunät och inga räddningsvägar 

behöver anordnas. 

9.2 TILLTRÄDE 

Räddningstjänsten ska ha tillträde till byggnaden. Tillträdesvägar utgörs av dörrar i fasad och 

trapphus åtkomliga från det fria.  

9.3 RÄDDNINGSVÄG OCH UPPSTÄLLNINGSPLATS 

Då utrymningsdimensionering inte förutsätter medverkan med räddningstjänstens 

maskinstege, erfordras inte att räddningsväg utformas med framkomlighet för stegfordon. 

9.4 MARKBRANDPOSTER 

Räddningschef Kjell Källström, Flens kommun, skriver i mail 2022-05-11”Det kan finnas 
brandpost inne på området vilket inte finns med i våra kartor. Annars är planeringen att vi 

kommer ta vatten från sjön med motorsprutorna vid brand på den sidan av fabriksområdet, 

om det behövs”. 

10 ÖVRIGA BRANDTEKNISKA ÅTGÄRDER 

10.1 HANDBRANDSLÄCKARE 

Lokalerna förses med handbrandsläckare.  



 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

SBA i Flens Kommun Johan Åqvist  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10204812 2022-10-18  

 12 (15) 

 

  

 
C:\Users\seja05432\Dropbox\flen\skatehallen\Brandskyddsbeskrivning skatehall i framtidbruket 2022-10-18.docx 

Handbrandsläckare ska vara certifierade enligt SS-EN 3 av ett enligt EN 45000 ackrediterat 

certifieringsorgan. Släckarna bör innehålla pulver om minst 6 kg och vara i lägst 

effektivitetsklass 55A 233 BC. 

Gångavståndet till närmaste släckredskap ska inte vara längre än 25 meter. 

Handbrandsläckarna placeras i anslutning till utrymningsvägar. 

Släckredskap skyltas med röd-vita skyltar enligt AFS 2020:1. 

10.2 BRANDFARLIG VARA 

Ingen hantering av brandfarlig vara ska ske i aktuella lokaler. 

10.3 UTRYMNINGSPLANER 

Utrymningsplan placeras och utformas enligt SS 2875. 

11 BRANDSKYDD UNDER BYGGTID 

Byggnader eller delar av dem får inte tas i bruk innan brandskyddstekniska installationer är i 
driftklart skick. Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas, ska tillfälliga sådana 

ordnas. Brandskydd under byggtid ska utföras enligt SBF 505:1.  

12 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BRANDSKYDD 
I DRIFTSKEDET  

För byggnader ska plan för kontroll- och underhåll av brandskyddstekniska installationer 

finnas upprättad innan byggnaden tas i bruk. Kravet framgår av kapitel 2:51 och 5:12 i BBR.  
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BILAGA 1 BRANDSKISSER 

 

Plan 2 Skatehall 
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Plan 1 (entré) 
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I tillsynsrapporten framgick att fastighetsägaren hade sex månader att inkomma 
med förslag på åtgärd. Om så inte skedde kommer ett senare beslut om förbud 
mot utsläpp att skrivas med extra debitering för nedlagd arbetstid. 
Fastighetsägaren har inte yttrat sig i ärendet. 
 
Den 11 november 2019 skickades kopia av inspektionsrapporten till en anhörig 
som tog ansvaret för avloppsanläggningen. 
Den 27 maj 2020 skickades ett påminnelsebrev till anhöriga och fastighetsägaren 
gällande åtgärdsförslag men ingen har yttrat sig. 
 
Den 23 mars 2021 bokades en uppföljande kontroll på plats. Men redan 25 mars 
återkom den anhöriga och svarade via mailkonversation att de brister som fanns 
har åtgärdats. Dock har dessa åtgärder inte godtagits av Bygg-och 
miljöavdelningen efter att en uppföljning har gjorts på plats den 15 april 2021. 
 
Det har konstaterats att samtliga brister som påpekats tidigare inte åtgärdats 
(inga konkreta åtgärder har vidtagits). 
Vid den uppföljande kontrollen påtalades igen samma brister som tidigare. 
 
Den 20 december 2021 kommunicerades förslag till beslut om förbud utan vite 
att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten. Ingen har yttrat sig eller gjort 
några åtgärder. 
 
Den 12 oktober 2022 skickades kommunicering av beslut om förbud med vite att 
släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten till fastighetsägaren. 
 
Den 25 oktober 2022 yttrade sig anhörig och skickade in fotografier på yttre 
delen på anläggningens brunnar (inget på insidan). 
Inga konkreta åtgärder har genomförts som understryker påståendet att 
anläggningen är i bra skick. 
 
Den 25 november 2022 inkom ytterligare yttrande. Tre handlingar har inskickats 
en påskriven fullmakt att anhörig får representera fastighetsägaren, video på 
T-rör och en skriftlig bedömning från en extern entreprenör Åkersnäs gräv och 
Lantbruk. 
Bygg- och miljöavdelningens bedömning är fortsatt att för att slippa 
vitesföreläggande behöver all sly rensas bort vid utloppsbrunnen. Då det är torrt 
i uppsamlingsbrunn. Anläggningen är tänkt att fungera som markbädd vilket gör 
att renade vattnet samlas sedan upp i en utloppsbrunn/uppsamlingsbrunn och 
leds via en utloppsledning till lämplig recipient. Eftersom det är torrt i 
uppsamlingsbrunnen behöver fastighetsägaren gräva upp markbäddens 
spridarrör (eventuellt spola) och visa tydligt dess skick. Enligt tillståndsbeslut ska 
efterföljande rening fungera som en markbädd och inte som infiltration. 
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Bedömning och motivering av beslut 
Flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en koppling till de enskilda 
avloppens miljöpåverkan, t ex: 
 
- Grundvatten av god kvalitet 
- Levande sjöar och vattendrag 
- Myllrande våtmarker 
- Ingen övergödning 
- Giftfri miljö 
- Hav i balans 
 
Otillräckligt renat avloppsvatten bidrar till stor del med övergödningen av sjöar 
och vattendrag. Dessutom kan den innebära en risk för människors hälsa. Därför 
pågår arbete i många kommuner för att öka åtgärdstakten för små avlopp genom 
prövning och tillsyn. 
Redan 1969 bestämdes att det inte räcker med enbart slamavskiljning för rening 
av hushållsavloppsvatten. Det har nu gått tre år sedan avloppsanläggningen 
underkändes och ett år sedan beslutet om förbud att släppa ut otillräckligt renat 
avloppsvatten. Än så länge ingen har tagit ansvar för att åtgärda avloppet. Bygg 
och miljöavdelningen bedömer därför att det är väl motiverat med ett beslut om 
förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från Sparreholm 1:116, 
förenat med vite. 
 
Avgift 
För samhällsbyggnadsnämndens prövning i form av kommunicering, 
ärendeberedning och övrig handläggning tas en avgift ut motsvarande 2,5 
timmar, enligt Flens kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens tillämpningsområde (2018:4 - 206), med 1042 kronor för 
varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet. Detta innebär att avgiften för 
handläggningen blir 2605 kronor. Faktura översänds separat. 
 
Lagstöd 
Miljöbalk (1998:808) 
1 kap:1 § miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 
och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
 
2 kap: 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet. 
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9 kap: 
7§ Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 
Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan 
anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra 
inrättningar. 
 
26 kap: 
9§ En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas 
 
14§ Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 
 
27 kap: 
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för 
1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU 
förordningar inom denna balks tillämpningsområde. 
 
Övrig information 
Vill ni slippa vitet måste ni först visa att befintlig avloppsanläggning fungerar på 
avsett sätt. Detta kan göras genom att visa att T-rör finns. Visa genom utgrävning 
att markbädden inte är igensatt och kolla spridarledningarnas skick. 
 
Överklagandehänvisning 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Besvärsskrivelsen skall ställas till 
Länsstyrelsen men skickas till Flens kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 642 81 
Flen. I besvärsskrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken 
ändring i beslutet som önskas. Besvärsskrivelsen ska ha inkommit till 
Samhällsbyggnadsnämnden inom tre (3) veckor från det att Ni fått del av 
beslutet. 
 
 
Axel Wevel Toma Cvitic 
Avdelningschef Miljöinspektör 
 
 
 
Skickas till: 
Fastighetsägare 
Akt 
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TJÄNSTESTÄLLE Bygg- och miljöavdelningen  Till Samhällsbyggnadsnämnden 
HANDLÄGGARE Axel Wevel  
   
DIARIENR SBN/2022:91   
ÄRENDE Handlingsplan för dagvatten, Flens kommun  
 
 

  
 
 

Handlingsplan för dagvatten  

  
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till Handlingsplan för dagvatten i Flens kommun inklusive 

bilagor, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens kansli att inta handlingsplanen i Flens 

kommuns författningssamling. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun och Sörmland Vatten och Avfall 
AB (SVAAB) tecknade i mars 2022 en överenskommelse om att påbörja ett 
gemensamt projekt avseende att ta fram en handlingsplan för dagvatten i Flens 
kommun. 
 
Arbetet med att ta fram planen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av 
representanter från SVAAB, kommunledningsförvaltningen, plan- och 
exploateringsavdelningen, tekniska avdelningen, samt bygg och 
miljöavdelningen. Arbetsgruppen har kartlagt befintligt läge i kommunen, 
samlat erfarenheter från andra kommuner, och förankrat förslaget till 
ställningstaganden och åtgärder hos en styrgrupp bestående av representanter 
från kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt 
bolagsledningen för SVAAB. 
 
Användningen av befintliga områden, exploatering av nya områden och ökad 
nederbörd ställer ökade krav på hur dagvattnet behöver tas om hand. 
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Omhändertagandet sker i ett begränsat befintligt ledningssystem. Detta, i 
kombination med att sannolikheten för kraftiga regn förväntas öka i framtiden, 
ställer högre krav på omhändertagandet av dagvatten än tidigare. 
 
Syftet med handlingsplanen är att föroreningsmängderna och risken för 
översvämningsskador ska minska, samt att tydliggöra och underlätta arbetet 
med dagvattenfrågor i kommunen.  Handlingsplanen syftar vidare till att 
riktlinjerna i dagvattenpolicyn följs och att miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
vatten uppnås. 
 
Handlingsplanen föreslås gälla tillsvidare. Planen ska följas upp inom två år efter 
antagande och vid behov revideras. Uppföljningen redovisas till 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
  
 
 
 
Sara Molander Axel Wevel 
Tf Förvaltningschef Avdelningschef 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt
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Inledning 

Bakgrund  
Användningen av befintliga områden, exploatering av nya områden och ökad nederbörd 
ställer ökade krav på hur dagvattnet behöver tas om hand. Omhändertagandet sker i ett 
begränsat befintligt ledningssystem. Detta, i kombination med att sannolikheten för 
kraftiga regn förväntas öka i framtiden, ställer högre krav på omhändertagandet av 
dagvatten än tidigare.  

Dagens krav enligt EU-direktiv innebär att översvämningar ska förebyggas och negativ 
påverkan på yt- och grundvattnets kvalitet från dagvatten ska utebli. I plan- och bygglagen 
lyfts klimatfrågan och risk för översvämning fram (PBL kap 2 § 3 och 5). Det finns 
anvisningar från Svenskt Vatten om hållbar dag- och dränvattenhantering med råd vid 
planering och utformning (publikation P105, Svenskt Vatten 2011). Naturvårdsverket har 
under 2022 tagit fram en vägledning för hållbar dagvattenhantering.  

Dagvattensystem måste kunna hantera de vattenmängder som uppkommer, samtidigt som 
de ska hindra att allt för stora mängder föroreningar tar sig till recipienter. Om ledningar, 
diken och andra installerade dagvattenlösningar inte har tillräcklig kapacitet ökar risken för 
dyra skador eller katastrofer.  

I december 2020 antog kommunfullmäktige i Flens kommun en dagvattenpolicy 
(2020-12-10 § 120). I den redovisas riktlinjer för dagvattenhantering. Vidare uppdrogs till 
Flen Vatten och Avfall AB att ta fram förslag till handlingsplan för dagvatten. Sörmland 
Vatten och Avfall AB (SVAAB) har samordnat framtagandet av handlingsplanen under 2022 
tillsammans med en arbetsgrupp från kommunen bestående av miljöstrateg, teknisk chef, 
planarkitekt och bygg- och miljöchef.  

Denna handlingsplan bygger på erfarenheter från arbetet med handlingsplanen i 
Katrineholms kommun. Handlingsplanen kopplar till andra styrdokument i Flens kommun, 
framförallt översiktsplan och hållbarhetsprogram. I hållbarhetsprogrammet framgår det att 
kommunorganisationen ska arbeta för en effektiv och tillfredsställande dagvattenhantering 
utifrån en aktuell dagvattenpolicy med handlingsplan. Samma sak står i översiktsplanen där 
det också anges att ett samlat förhållningssätt avseende dagvattenkvalitet och behandling 
av dagvatten är en förutsättning för hållbar hantering av dagvattenfrågorna. 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att föroreningsmängderna och risken för översvämnings- 
skador ska minska, samt att tydliggöra och underlätta arbetet med dagvattenfrågor i 
kommunen.  

Handlingsplanen syftar vidare till att riktlinjerna i dagvattenpolicyn följs och att 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten uppnås.  
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Avgränsning  
Handlingsplanen omfattar dagvatten inom hela Flens kommun, men tyngdpunkten ligger 
inom verksamhetsområde för dagvatten (se bilaga 2), samt de områden som kommunen 
har väghållar- eller markägaransvar för. Utanför verksamhetsområdet är det 
fastighetsägare, samfälligheter, dikningsföretag, väghållare med mera som har ansvaret för 
att hanteringen sker på ett sätt som uppfyller miljömål och lagstiftning.  

Handlingsplanen gäller främst för all nytillkommande bebyggelse och större förändringar i 
befintlig bebyggelse. Befintlig bebyggelse behöver utredas specifikt för att hitta lämpliga 
och kostnadseffektiva åtgärder för att minska riskerna med höga flöden och föroreningar.  

Genomgående för denna handlingsplan är begreppet ställningstaganden. Dessa ska tolkas 
som Flen kommuns förhållningssätt gentemot dessa frågor, och ska således spegla hur vi 
som kommun vill arbeta med dagvattenfrågor i olika skeden. 

Genomförande 
Handlingsplanen för dagvatten ska beslutas av kommunfullmäktige. Uppföljning och 
utvärdering av handlingsplanen ska göras av en grupp med representanter från berörda 
förvaltningar. Ansvar för att genomföra handlingsplanen har kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och SVAAB. 

Uppföljning  
Planen ska följas upp inom två år efter antagande och vid behov revideras. Uppföljningen 
redovisas till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.  

Nuläge  
Allt dagvatten från Flens tätort avrinner till sjöarna Bjuren och Gårdsjön i söder samt 
Flensån och sjön Orrhammaren i norr. Recipientkontroll sker i Gårdsjön och delvis i 
Orrhammaren av Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. För övriga tätorter rinner 
dagvattnet ut i närbelägna åar eller sjöar. Dagvattnet är i huvudsak skilt från spillvattnet, 
men delar av dagvattennätet är dock fortfarande anslutet till spillvattennätet det vill säga 
det avleds till respektive avloppsreningsverk. Detta innebär en onödig belastning på 
avloppsreningsverken och ökar risken för bräddningar, speciellt vid höga 
nederbördsmängder. SVAAB arbetar kontinuerligt med att koppla bort 
dagvattenanslutningar från spillvattennätet.  

Stora delar av Flens kommun får sitt dricksvatten från Katrineholm sedan 2018. 
Vattentäkten i Katrineholm har ännu inget beslutat vattenskyddsområde. I Flens kommun 
finns 3 kommunala vattentäkter. Hos kommunens bygg- och miljöavdelning finns ett 
tjugotal registrerade vattentäkter, till exempel för fritidshusområden och anläggningar. I 
kommunen finns vattenskyddsområden i Malmköping, Bettna och Vadsbro. Vadsbros 
vattenskyddsområde är nyligen reviderat, och detta ska även göras för Malmköping och 
Bettna eftersom de befintliga vattenskyddsområdena är beslutade innan Miljöbalkens 
ikraftträdande. I stort sett hela Malmköping befinner sig inom det inre 
vattenskyddsområdet. Här är det extra viktigt att förhindra förorening av grundvattnet. 
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I bilaga 3 redovisas alla grundvattenmagasin i Flens kommun som klassas som 
vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Av dessa är 5 stycken registrerade som 
dricksvattenförekomster enligt 2000/60/EG artikel 7, se bilaga 4.  

Det finns vissa otydligheter när det gäller ansvaret för olika delar av dagvattenfrågan, 
framförallt mellan kommunen och SVAAB. Detta behöver tydliggöras framöver.  

Hållbar dagvattenhantering  
Dagvatten bör ses som en resurs och behandlas med utgångspunkt från ekologiska 
principer och ett kretsloppsperspektiv. Man bör minska avledandet av dagvatten i 
ledningssystem och istället, eller i så stor utsträckning som möjligt, sträva efter att använda 
sig av en kombination av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och transport/rening 
i “öppna dagvattensystem”, till exempel dammar. Hållbar dagvattenhantering omfattar 
många olika typer av åtgärder. Den kännetecknas av en ”trög” avrinning, infiltration så 
långt som möjligt, stor flödeskapacitet för extremsituationer via öppna dagvattensystem 
samt en höjdsättning som skyddar bebyggelsen vid översvämningar.  

Sammanfattning av riktlinjer från dagvattenpolicyn 
● LOD ska i första hand väljas  

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

● Öppna dagvattenlösningar ska, där det är lämpligt, i första hand tillämpas.  

● Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.  

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

● Förorenat dagvatten ska vid behov renas.  

LOD  
Enligt dagvattenpolicyn ska LOD om möjligt väljas. Syftet är att så mycket som möjligt 
efterlikna naturens förlopp innan området bebyggdes det vill säga att grundvattenytan och 
avrinningen från området inte förändras. Det innebär främst att dagvattnet infiltreras 
och/eller fördröjs. Vid infiltration behöver hänsyn tas till markförhållandena. I sand- och 
moränjordar brukar det inte vara några problem med infiltration, men i lerjordar infiltreras 
dagvattnet mycket långsamt. Infiltrationsanläggningar ska utformas efter de lokala 
förutsättningarna och i vissa områden kan bara fördröjning tillämpas. Ibland kan det av 
andra skäl vara olämpligt med lokal infiltration till exempel i vattenskyddsområden, 
grundvattenförekomster eller om marken är förorenad.  



5 

Ställningstaganden 

Dagvatten i planerings- och projekteringsfasen 
Ställningstagande  

● Det är viktigt att hanteringen av dag- och dräneringsvatten kommer in tidigt i 
planeringsprocessen.  

● Dagvattenfrågan ska analyseras i alla detaljplaner. En fördjupad dagvattenutredning 
tas fram om det inte tydligt kan motiveras och beskrivas i planen att det inte 
behövs.  

● I dagvattenutredningen anges begränsningar för andel hårdgjord yta och eventuella 
maxflöden från kvartersmark. 20-årsregn ska kunna fördröjas. Vid skyfall 
motsvarande 20-årsregn eller mer ska vattnet kunna rinna förbi utan att skada 
byggnader, infrastruktur och miljö.  

● Förslag på åtgärder för att uppnå kraven ska också beskrivas i 
dagvattenutredningen.  

Vid planläggning och exploatering ska dagvattenhanteringen utformas så att byggnader, 
infrastruktur och samhällsfunktioner kan hantera extrem nederbörd med dagens klimat, 
utan allvarliga skador på bebyggelsen. Ett framtida förändrat klimat med mer intensiva 
regn behöver också beaktas.  

Utanför detaljplanelagt område hanteras dagvattenfrågan i lovgivningen och bygganmälan.  

För att få fram så bra fungerande miljöer som möjligt är det viktigt att dagvattenfrågorna 
lyfts fram tidigt i planarbetet. Det är betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att skapa 
goda dagvattenlösningar i ny bebyggelse och vid större ombyggnationer än i befintlig miljö. 

Dagvatten som positivt inslag i stadsmiljön  
Ställningstagande  

● Dagvattnet ska ses som en resurs för att skapa attraktiva, säkra, trygga och 
tillgängliga miljöer. Detta ska utredas i samband med nya detaljplaner.  

Enligt den antagna dagvattenpolicyn ska dagvattnet alltid ses som en resurs i 
stadsbyggandet och användas för att höja naturvärden, ge ökad biologisk mångfald, ge 
möjlighet till rekreation och lek, samt höja de arkitektoniska värdena.  

En dagvattenanläggnings gestaltning och utformning är avgörande för hur den uppfattas av 
allmänheten. En omsorgsfullt gestaltad miljö, med fina detaljer och en hög skötselnivå är 
viktigt, för att anläggningen ska bli ett attraktivt inslag i miljön och ge en positiv upplevelse. 
Mångfunktionella ytor kan skapas där området kan användas för flera ändamål till exempel 
en gräsyta/bollplan som tillfällig översvämningsyta i samband med extrema regn.  
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För att säkra att öppna lösningar anpassas till platsen finns följande verktyg för 
klassificering av gestaltning av dagvattenanläggningar, tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Olika gestaltningsnivåer för dagvattenanläggningar. Verktyg taget från 
Norrköpings kommun.  

Gestaltningsnivå Beskrivning Exempel 

Gestaltningsnivå 
1 (GN1) 

Anläggningen ska gestaltas efter 
platsen, men med fokus på funktion. 

Anläggning vid 
industriområde, landsbygd 
och i utkanten av tätort. 

Gestaltningsnivå 
2 (GN2) 

Anläggningen har fokus på både 
dagvattenfunktion och gestaltning, 
men ej adderade funktioner. 
Anläggningen är en del av stadsmiljön 
och ska ha en grad av gestaltning för 
att anpassas till omgivningen. 

Anläggning vid lokalgata, 
lokalpark, stadsdelspark 
och naturmark. 

Gestaltningsnivå 
3 (GN3) 

Anläggningen har fokus på 
dagvattenfunktion och adderade 
funktioner t ex pedagogik, biologisk 
mångfald, rekreation. Anläggningen är 
en del av stadsmiljön och ska ha en hög 
grad av gestaltning för att anpassas till 
omgivningen. 

Anläggning vid 
centrumområde och torg, i 
stadspark eller 
stadsdelspark. 

 

Rening av dagvatten  
Ställningstagande  

● Arbeta förebyggande med att begränsa uppkomst av föroreningar vid källan.  

● Avskilja förorenade flöden från annat dagvatten så att de mest förorenade flöden 
kan renas enklare.  

● Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna 
avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten.  

● Rena tillkommande dagvatten så att status i vattenförekomster når eller behåller 
minst god status.  

● Infiltrera dagvatten för att bevara grundvattnets kvantitativa status, men utan att 
äventyra dess kvalitativa status.  

● Vid nybebyggelse bör obehandlad zink, koppar och kadmium undvikas i utvändigt 
byggnadsmaterial.  
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För att lyckas med punkterna ovan krävs utredningsarbete vad som är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt för den givna platsen.Här behöver man bland annat titta på 
markegenskaper, befintliga dagvattensystem, alternativa lösningar, konsekvenser 
nedströms, planerade projekt uppström och  reningsbehov.  

Viktigt att tänka på är att alla recipienter av dagvatten från Flen är påverkade av 
föroreningar, och insatser behöver därför göras för att skydda dessa.  

Klassificering av dagvatten  
Tabell 2 nedan är en generell bedömning av risken för föroreningar för olika 
markanvändningar. I det enskilda fallet måste en bedömning göras om det finns något som 
medför en annan klassificering och val av åtgärd. Det kan vara till exempel viss typ av 
industri som genererar mycket föroreningar, eller stora takytor av material som kan bidra 
till förorening. Förutsättningarna för omhändertagande av dagvatten och val av lämplig 
reningsteknik bör prövas i varje enskilt fall.  

Tabell 2. Olika markområdens föroreningsgrad.  

Föroreningsgrad Markanvändning 

Låg Parker, andra grönytor, mindre bostadsområden, gång- och 
cykelvägar, parkeringsplatser mindre än 50 platser 

Måttlig Större bostadsområden, lokalgator, kontorsområden, 
parkeringsplatser 50-75 platser 

Hög Starkt trafikerade vägar > 10 000 fordon, parkeringshus, 
industriområden, parkeringsplatser mer än 75 platser 

 

Riktvärden för dagvatten  
Eftersom dagvatten bland annat kommer från hårdgjorda ytor där föroreningar 
förekommer, kommer också dagvattnet att innehålla en hel del föroreningar såsom 
tungmetaller, näringsämnen, giftiga organiska ämnen, olja, bakterier och virus. För att 
dessa föroreningar inte ska föras vidare ut till recipienter kan någon typ av rening behövas.  

Reningsbehov och tekniskt möjliga åtgärder identifieras från fall till fall i samband med 
inventeringar och simuleringar. Svårigheten ligger även i att alla recipienter runt Flen är 
påverkade, vilket gör att det krävs insatser på alla plan. En satsning på endast en av 
recipienterna är inte tillräckligt för att lösa problematiken med föroreningar.  

För att nå god status i vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv behöver speciell 
uppmärksamhet riktas mot prioriterade och särskilt förorenande ämnen. För dessa finns 
miljökvalitetsnormer framtagna. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av 
dagvatten utifrån angivna riktvärden.  
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Höga flöden  
Ställningstagande  

● Vid nybebyggelse/exploatering ska Svensk Vattens branschstandard (P110) för 
dagvattensystem, i tillämpliga delar följas.  

● Avrinningsvägar ska säkerställas för att förhindra översvämning.  

● Vid exploatering av nya områden ska det i ett tidigt skede planeras för 
avrinningsvägar för dagvatten.  

● I befintlig bebyggelse är det viktigt att varje fastighet är ansluten till den allmänna 
anläggningen för dagvatten eller har en väl fungerande LOD-anläggning.  

Förutom att kunna hantera dagens regnmängder, behöver uppmärksamhet även riktas mot 
framtidens flöden och de förändringar som kan härledas till klimatförändringar. 
Modelleringar av framtidens klimat visar alla på ökade nederbördsmängder med fler 
kraftiga skyfall. Detta innebär att mer dagvatten är att förvänta, och denna ökning måste 
kunna hanteras. Det är därför en viktig utmaning att arbeta med och lämpliga 
säkerhetsmått bör identifieras.  

Att få in dessa aspekter redan i planeringsfasen gör att hänsyn kan tas till dem på ett bättre 
sätt, och samhället kommer på sikt att vara bättre anpassat till de förändringar som sker i 
klimatet.  

Klassificering av regn  
Regn kan påverka olika platser på olika sätt, och stora lokala variationer i intensitet kan 
förekomma. Eftersom inget regn är det andra likt behövs en klassificering för att mer 
systematiskt kunna arbeta med dimensionering och förebyggande åtgärder.  

En sådan klassificering är återkomsttid och den har valts för indelning av regn i denna 
handlingsplan. Utan en indelning i olika flöden är det svårt att hitta generella lösningar. 
Även ansvarsfrågan kan beröras av denna punkt, då olika regnstorlekar kan innebära att 
olika parter är ansvariga för hanteringen. Denna handlingsplan använder sig utav en 
indelning av regn i fyra kategorier, som grundar sig i ”Riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering i Norrköpings kommun”.  

Indelningarna kommer i denna handlingsplan för dagvatten att benämnas kategori 1- 4, se 
tabell 3 nedan. Även om vissa åtgärder riktar sig specifikt till en viss kategori, så finns det 
även åtgärder som är samma för alla kategorier. Dessa har placerats under kategori 1. Som 
exempel kan nämnas åtgärden minimera andelen hårdgjord yta som ger fördelar i alla 
kategorier, se tabell 6.  

Tabell 3. Indelning av olika typer av regn baserat på återkomsttid. Återkomsttiden i 
kategori 2 är minimikrav vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110. Olika 
återkomsttid gäller vid olika typer av bebyggelse; gles/tät bostadsbebyggelse eller 
centrum- och affärsområden.  
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Kategori Information Återkomsttid 

1 (mindre regn) Vanliga, frekventa och lågintensiva. Motsvarar en 
regnvolym på ca 10 mm nederbörd, och ska kunna 
omhändertas lokalt. 

1-2 år 

2 (stora regn) Varierande återkomsttid beroende på vald 
säkerhetsnivå för området. Regn som 
dagvattenanläggning ska dimensioneras för. 

10-30 år 

3 (extrema regn) Större regn eller skyfall, överstiger 
dagvattenanläggningens dimensionering. 

Upp till 100 år 

4 (katastrofala 
regn) 

Allvarliga regn som riskerar att påverka samhället 
negativt i stor utsträckning. Katastrofberedskap 

Över 100 år  

 

 

Skötsel och kontroll 
Drift, skötsel- och underhållsplaner måste upprättas för dagvattenanläggningar och i dessa 
måste anges av vem och i vilken omfattning anläggningsdelarna ska skötas så att de kan 
fungera under avsedd tid.  

 

Åtgärder 
Åtgärderna i denna handlingsplan är uppdelade i olika kategorier för att få en bättre 
överblick över vad som faktiskt ska genomföras. Som en guide för hela arbetet med 
dagvattenhanteringen finns några övergripande åtgärder, presenterade i tabell 5 nedan. 
Utöver dessa presenteras mer specifika åtgärder för respektive kategori av regn i tabell 6-9 
nedan. Ingen prioriteringsordning av dessa åtgärder har skett, inte heller någon tidsmässig 
rangordning. Många av åtgärderna är inventeringar eller utredningar.  

 

Kunskapen om reningsbehov och risk för översvämningar är i nuläget inte helt aktuell, utan 
de behöver kompletteras och uppdateras. Detta för att kunna prioritera åtgärder där de 
har störst effekt och är mest kostnadseffektiva. Åtgärderna redovisas utan kostnader. I de 
flesta fall innebär åtgärderna endast resurser i form av arbetstid för att förbättra processer 
och arbetssätt. Till eventuella fysiska åtgärder som dagvattenanläggningar och 
våtmarksprojekt äskas medel via ordinarie budgetprocess, alternativt via externa bidrag. 
De ekonomiska ramarna får avgöra hur mycket som kan investeras årligen i den befintliga 
miljön. I bilaga 1 finns en mer utförlig beskrivning av de olika åtgärderna i tabellerna nedan. 
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Tabell 4. Övergripande åtgärder för dagvattenhanteringen i Flens kommun. Dessa åtgärder 
syftar till att guida hela arbetet med dagvattenhanteringen, och vissa är mer specifika än 
andra. 

 

# Åtgärd Kommentar Ansvarig 

4.0 Ansvarsutredning Göra upp mall för hur ansvarsfördelningen 
gällande anläggande och skötsel av 
dagvattenåtgärder såsom ledningar, diken, 
dammar, översvämningstyor och 
eventuella våtmarker mm ska se ut. 

SVAAB 

4.1 Dagvattengrupp Representanter från berörda enheter på 
kommunen och SVAAB utses för att arbeta 
vidare med åtgärderna i denna 
handlingsplan 

KS 

4.2 Rutiner och 
checklistor 

För att underlätta arbetet med detalj- och 
översiktsplan samt vid tillsyn. Synliggöra 
dagvattnet i planeringen. Checklista om 
hur dagvattenfrågan ska analyseras, enligt 
Svenskt Vatten P105.  

 

KS/SBN 

4.3 Sårbarhetsanalys Simulering av skyfall, för att identifiera 
innestängda områden och områden 
känsliga för översvämning i tätort 

KS 

4.4 Prioriteringslista 
utifrån 
sårbarhetsanalys 

Efter sårbarhetsanalysen ska åtgärder tas 
fram för att minimera riskerna för 
instängda och känsliga områden 

KS/SBN 

4.5 Identifiera 
kombinerade 
system 

Ta fram karta över områden med 
kombinerade avloppssystem och utreda 
möjligheter för separering 

SVAAB 

4.6 Sammanställa 
problemen i 
dagens 
dagvattensystem 

Sammanställa problem för att kunna ta 
fram underhålls- och förnyelseplan för 
dessa 

SVAAB 

4.7 Åtgärdsplan - 
Minska och 
fördröja 

Enligt dagvattenpolicyn ska arbete för att 
minska alternativt fördröja dagvattnet 
genomföras. När problemen är kända ska 
åtgärder tas fram.  

KS/SBN 
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4.8 Våtmarksprojekt Utifrån identifierade behov hitta möjliga 
platser för våtmarker för att kunna 
bibehålla eller förbättra MKN för recipient.  

KS 

 

 

Tabell 5. Åtgärder riktade mot regn inom kategori 1 (mindre regn). Åtgärderna i denna 
kategori har även genomgående fördelar oberoende av regnmängd, vilket innebär att de 
underlättar dagvattenhanteringen i alla led.  

 Åtgärd Exempel Ansvarig 

5.1 Minimera andelen 
hårdgjord yta 

Lokala lösningar, bestämmelser i 
planer, genomsläppliga ytor, 
informationsinsatser. 

KS/SBN 

5.2 Maximera gröna ytor 
och träd 

På allmän platsmark, t.ex. 
regnträdgårdar, växtlighet, 
grönområden, gröna tak, dammar 

SBN 

5.3 Kräva och förespråka 
LOD 

Krav vid bygglov och i detaljplaner. 
Regnträdgårdar, gröna tak, 
höjdsättning, diken, infiltration, 
information. 

KS/SBN 

5.4 Anpassa rening 
utifrån 
föroreningsnivå  

Exempel: oljeavskiljare, diken med 
växtlighet, duplikatsystem. 

SBN 

 

 

Tabell 6. Åtgärder riktade mot regn inom kategori 2 (stora regn). 

 Åtgärd Exempel Ansvarig 

6.1 Planera inför framtida 
klimat 

Resonemang kring höjdsättning, 
undvika vissa områden, inkludera 
dagvattenlösningar tidigt i 
planerandet, avledningsdiken, välja 
återkomsttid 

KS/SBN 

6.2 Uppgradera eller 
uppdatera 

Komplettera med lösningar, t.ex. 
separat dagvattensystem, 
dimensionering, LOD, stenkistor,  
utbyte av ledningar mm 

SVAAB 
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6.3 Uppföljning och tillsyn Kontrollera att ansvariga för 
anläggningar uppfyller krav gentemot 
miljöbalken 

SBN 

  

Tabell 7. Åtgärder riktade mot regn inom kategori 3 (extrema regn). 

 Åtgärd Exempel Ansvarig 

7.1 Sekundära 
avrinningsvägar/ 
översvämningsytor 

Till exempel parkområden, bollplan, 
planerade avledningsdiken 

SBN 

7.2 Höjdsättning vid 
planläggning 

Höjdsätta allmän platsmark, höja 
bebyggelse vid ny- och ombyggnation i 
riskområden enligt framtida 
utredningar 

KS 

7.3 Information om 
klimatanpassning 

Informationsutskick om LOD, framtida 
klimat. Beredskap 

KS/ SVAAB 

 

Tabell 8. Åtgärder riktade mot regn inom kategori 4 (katastrofala regn) . 

 Åtgärd Exempel Ansvarig 

8.1 Uppdaterad risk och 
sårbarhetsanalys/kri
shanteringsplan 

Behandla översvämningsrisk och 
katastrofregn i beredskapsplan. 

 

KS/SVAAB 

8.2 Informera om 
klimatanpassning/ 
katastrofer 

Informationsutskick om krishantering, 

hanteringsplan. Framtida klimat. 

 

KS 

8.3 Uppmuntra till 
beredskap hemma 
vid fall av 
katastrofala regn 

Ta fram beredskapsplan för 
hemmabruk att använda vid 
katastroflägen. 

 

KS 
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Bilaga 1 – Detaljerad beskrivning av åtgärder 
Övergripande åtgärder 

4.0: Det finns till viss del oklarheter vad gäller ansvarsförhållandena angående planerings-, 
utförande- och driftskedena. Detta behöver klarläggas. Ansvaret för öppna dagvattendiken 
behöver också klarläggas 

 

4.1: Arbetet med dagvattenfrågor samordnas genom en dagvattengrupp, bestående av 
representanter från berörda förvaltningar samt SVAAB. Det är även denna grupp som tagit 
fram detta dokument som en första åtgärd för att systematiskt kunna arbeta med dessa 
frågor. 

 

4.2: För att dagvattenfrågan ska belysas och hanteras på ett likvärdigt sätt i samtliga 
planärenden/exploateringar, krävs rutiner för detta. Därför föreslår denna handlingsplan 
en framtagning av sådana rutiner, så att dagvattenfrågan på ett naturligt sätt ska få sin 
plats i planeringsstadiet, och genom detta underlätta framtidens dagvattenhantering. Som 
stöd för dessa rutiner bör en checklista tas fram. Denna checklista ska beskriva hur 
dagvattenfrågan ska analyseras i planarbetet, enligt Svenskt Vatten P105. Om denna 
checklista används på rätt sätt skapas ett informationsunderlag som sedan kan vara 
behjälpligt under fortsatt planeringsarbete.  
För att se till att verksamhetsutövare bedriver sin dagvattenhantering på ett riktigt sätt 
behöver tillsyn ske. För att detta ska bli möjligt behöver dock rutiner för detta tas fram. 
Dessa ska sedan följas vid tillsyn, och en uppföljning av huruvida miljökvalitetsnormerna 
beaktas kan genomföras. 

 

4.3: Simulering av skyfall för att identifiera innestängda områden och känsliga områden 
görs inom ramen för sårbarhetsarbetet i kommunen. 

 

4.4: Sårbarhetsanalysen sammanställs i en prioriteringslista, där de mest prioriterade 
platserna ska presenteras. Dessa platser är där åtgärder från denna handlingsplan främst 
ska sättas in. 

 

4.5: Inventering och identifiering av kombinerade avloppssystem som visualiseras i karta 
för att ha som underlag vid prioritering av åtgärder. 
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4.6: Göra sammanställning av var problemen i dagens dagvattensystem finns för att kunna 
prioritera åtgärder. En del av detta finns i VA-banken men mycket är erfarenhet hos 
medarbetare. 

 

4.7: För att uppfylla dagvattenpolicyn behöver en åtgärdsplan för fördröjning och 
minskning av dagvattnet göras. När problemen i punkt 5.6 är sammanställda kan en 
åtgärdsplan med prioriteringar tas fram. 

 

4.8: Identifiera möjliga platser där våtmarker och andra öppna lösningar för 
dagvattenhantering kan anläggas. Syftet är att minska belastningen av förorenande ämnen 
på recipient. För att kunna prioritera åtgärder är det bra om statusen på recipienterna går 
att bestämma genom befintliga data.  

 

Kategori 1 (mindre regn) 

5.1: För att efterlikna dagvattnets naturliga färdväg bör andelen hårdgjorda ytor 
minimeras. I samband med att ytor hårdgörs påverkas dagvattnet ur flera aspekter. För det 
första ökar avrinningen från denna yta, och större mängder vatten måste tas omhand. För 
det andra minskas infiltrationen i marken, vilket leder till sämre möjligheter för nybildning 
av grundvatten. Förutom detta går man även miste om den rening som marken normalt 
skulle kunnat erbjuda det dagvatten som färdas genom eller över ytan. Istället kommer 
dagvattnet skölja över den hårdgjorda ytan och föra med sig de föroreningar som finns där, 
vilket leder till att större mängder föroreningar når recipienterna. Åtgärden att minimera 
andelen hårdgjorda ytor syftar således till att reducera mängden dagvatten som behöver 
avledas, men mervärde finns i denna åtgärd då flera positiva konsekvenser kan identifieras. 

 

5.2: Syftet med att maximera gröna ytor och träd är delvis detsamma som för att minimera 
de hårdgjorda ytorna, att reducera mängden dagvatten som behöver tas om hand. Men, 
att ha en separat åtgärd för växtlighet är för att påvisa de andra positiva aspekterna som 
förknippas med träd och gröna ytor. Användning av växter i dagvattensammanhang 
innebär antingen infiltration, filtration eller fördröjning, alla bra beroende på vad 
huvudsyftet med åtgärden är. Fördröjning är av stor vikt när det gäller att hantera 
vattenmängder, och faller väl in under hållbar dagvattenhantering. Ju mer vatten som kan 
fördröjas bland växter och träd i exempelvis diken eller liknande, desto mer dagvatten 
hanteras lokalt. Förutom fördröjning bidrar växter även med rening, då de kan ta upp eller 
binda föroreningar innan de når recipienten. Samtidigt tillåts vattnet infiltrera och bidrar då 
till grundvattenbildningen. 
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5.3: Det mest effektiva sättet att hantera dagvattnet är lokalt. Att fördröja och hantera de 
första 10 mm av varje regn lokalt, innebär att 75 % av årsvolymen hanteras. Om man 
istället hanterar de första 15 mm lokalt, resulterar det i 85 % av årsvolymen. Ju mer som 
omhändertas lokalt, desto mindre belastas dagvattennät och recipienter, och grundvattnet 
får chans till nybildning. Genom att ställa krav på LOD vid nyexploatering kan 
dagvattenmängden lättare hanteras. Kan man sedan uppmuntra fler att följa detta 
exempel på redan etablerad mark blir fördelarna ännu större. 

 

5.4: Att rena vatten som inte är i behov av rening är inte resurseffektivt. Att inte rena 
vatten som är i behov av rening är inte miljömässigt försvarbart. En platsspecifik 
bedömning måste göras, så att reningen av dagvattnet sker utefter reningsbehov. På så 
sätt undviker man att rena vatten i onödan. Exempelvis skulle det kunna förekomma att 
dagvatten är påkopplat på avloppsledningar, vilket gör att reningsverket belastas onödigt 
mycket. Sett från andra hållet kan stora asfaltsytor med föroreningar på avrinna mot 
recipient utan rening, vilket förflyttar dessa föroreningar till sjöar och vattendrag. För att 
hitta en lösning måste man först identifiera de olika reningsbehoven som finns, och sedan 
arbeta utifrån de förutsättningar som ges. 

 

Kategori 2 (stora regn) 

6.1: Innan exploatering hade naturen ett eget sätt att hantera dagvattnet. Att efterlikna 
detta system är vad hållbar dagvattenhantering går ut på. För att lyckas behöver man 
studera vilka förutsättningar som finns på platsen som ska exploateras. Ligger platsen 
väldigt lågt bör man kanske inte bygga där med framtidens klimat i åtanke. SMHI har en 
klimatfaktor som kontinuerligt uppdateras. Denna faktor kan användas för att 
dimensionera dagvattensystem för framtida klimat, och den senast uppdaterade bör alltid 
användas vid beräkningar. För att effekten av dagvattenhanteringen ska bli så stor som 
möjligt är det viktigt att den belyses tidigt, redan i planeringsstadiet av nyexploatering. På 
så sätt kan samtliga inblandade vara införstådda med problematiken och hur man tänker 
hantera den. 

 

6.2: Att uppgradera ett befintligt dagvattensystem kan vara mycket kostsamt. Man bör 
istället leta efter andra sätt att uppdatera systemet så att det ska klara framtidens klimat. 
Det kan vara kompletteringar i form av andra tidigare föreslagna åtgärder, byten av särskilt 
underdimensionerade ledningar eller andra för platsen lämpliga lösningar.  

 

6.3: För att kontrollera att åtgärderna blir gjorda bör en uppföljning ske efter en tidsperiod. 
För specifika åtgärder, som exempelvis oljeavskiljare eller filter, bör även tillsyn förekomma 
där filter byts eller olja avlägsnas. Tillsyn och renhållningsåtgärder bör även sättas in på 
mer ospecificerade dagvattenlösningar. För att ett dräneringsdike ska behålla sin maximala 
effekt bör grenar och andra hinder som inte är planerad växtlighet avlägsnas. Detsamma 
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gäller för eventuella galler som sitter vid rör och ledningar. Om detta inte görs riskeras en 
reduktion i det dagvattenflöde som kan ledas bort via dessa diken eller rör.  

 

Kategori 3 (extrema regn) 

7.1: För att möta framtidens klimat, och göra det bästa för att kunna hantera de 
dagvattenflöden som kan förekomma, behövs en strategi med åtgärder. Dessa åtgärder bör 
fokusera på att skydda samhället från allvarliga skador om ett skyfall inträffar. Två sätt att 
göra detta på är sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor. Dessa åtgärder är 
exempel på detaljer som är viktiga att ha med tidigt i planeringsprocessen av 
nyexploatering, så att det finns fysisk plats för dessa när byggnationen är färdig. Sekundära 
avrinningsvägar fungerar som ett komplement till det befintliga dagvattennätet, och har 
som funktion att avlasta detta när ett allvarligt regn inträffar. De kan vara utformade som 
diken, och kan stå tomma mestadels. Men när ett kraftigt regn kommer kan det vatten som 
inte hinner ledas iväg via ledningar avledas via dessa diken. Är det dessutom växtlighet i 
dikena så sker en viss rening och infiltration av dagvattnet. Översvämningsytor syftar även 
de till att avlasta det vanliga dagvattensystemet, men inte genom avledning. Istället är 
detta ytor som är planerade att svämmas över om ett kraftigt regn inträffar, exempelvis 
bollplaner eller parkområden. Inga fastigheter kommer till skada om dessa svämmas över, 
och vattnet avdunstar eller infiltreras bort med tiden. På så sätt renas även vattnet något, 
samtidigt som dagvattennätet avlastas.  

 

7.2: I planeringsprocessen kan man även planera höjdsättning av marken. Om man redan 
när en byggnad uppförs tänker på framtida vattennivåer, kan man placera byggnaden över 
dessa. På så sätt skyddas byggnader mot kraftiga regn, samtidigt som lutningen från husets 
avvattning ner mot en eventuell gata blir högre, vilket underlättar avrinning. I P105 ges 
konkreta råd på hur detta och övriga presenterade åtgärder kan se ut, och vad man bör 
tänka på.  

 

7.3: Som ett sätt att även nå ut till privata fastighetsägare kan informationsmaterial om 
klimatförändring och klimatanpassning tas fram. Ju fler som är med och bidrar till en 
hållbar dagvattenhantering desto större resultat kommer nås. Informationen skulle kunna 
bestå av förslag på åtgärder för den egna trädgården, som även är estetiskt tilltalande, 
exempelvis en regnträdgård för lokalt omhändertagande av stuprörsvatten. 

 

Kategori 4 (katastrofala regn)  

8.1: Eftersom det inte riktigt går att planera bort risken med ett katastrofalt regn, handlar 
det mer om beredskap. Även om samtliga redan presenterade åtgärder hjälper vid en 
sådan situation, är det förmodligen inte tillräckligt. Det är heller inte ekonomiskt 
försvarbart att uppdatera och dimensionera ett dagvattennät för ett katastrofregn. Ett mer 
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rimligt alternativ är att ha en uppdaterad katastrofberedskapsplan. Detta är även ett 
lagkrav. Här kan riskområden specificeras, och en handlingsplan kan ingå med hur 
samhällsnyttiga fastigheter ska skyddas i händelse av katastrof. 

 

8.2; 8.3: På samma sätt som för extrema regn, kan man även här genomföra 
informationsinsatser mot invånare. Katastrofberedskap, till exempel ta fram en 
beredskapsplan för hemmabruk som invånare kan ha tillgängligt hemma i händelse av 
katastrof. 
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Bilaga 2 - Verksamhetsområden för dagvatten 

 

 

Bilaga 3 - Grundvattenförekomster 

Bilaga 4 - Dricksvattenförekomster 
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 DATUM 2022-12-06  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen  Till Samhällsbyggnadsnämnden 
HANDLÄGGARE Sara Molander  
   
DIARIENR SBN/2022:235   
ÄRENDE Remiss angående medborgarförslag om rörelsepark för vuxna  
 
 

  
 
 

Yttrande över medborgarförslag om rörelsepark för vuxna  

  
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att skicka yttrandet till kommunstyrelsen för vidare beredning av frågan 
 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom till Flens kommun 2022-05-13 som föreslår att 
kommunen ska investera i en tillgänglighetsanpassad rörelsepark för vuxna.  
Kommunstyrelsen önskar samhällsbyggnadsnämndens yttrande över 
medborgarförslaget senast 2022-12-31. 
 
Förslagsställaren lyfter en viktig tillgänglighetsfråga om lekmiljöer.  En 
lekplats som är helt anpassad för att kunna användas av personer med 
permobil bör dock förläggas i närheten av en verksamhet där det finns 
personal som kan låsa upp redskapen när de används då det annars kan 
finnas en risk för att någon skadar sig.  Förslaget bör snarare hanteras av 
nämnden med ansvar för vård och omsorg. Platsen som nämns i förslaget 
kanske då inte är lämplig utan då handlar det mer om att hitta en yta i 
anslutning till en verksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden planerar offentliga ytor för lek och rörelse så att 
det ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Flen ska vara en attraktiv 
plats där vi alla ska kunna ta oss ut i skogen, njuta av vatten och lockas till 
rörelse i vardagen.  
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Sara Molander  Anna Dejerud 

 Tf Samhällsbyggnadschef  Teknisk chef 
 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen
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 DATUM 2022-07-04  
 
 

 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
    

 642 81 Flen Sveavägen 1 0157-430000 5854-6045 flens.kommun@flen.se  
 Flen 

Kommunledningsförvaltningen  Samhällsbyggnadsnämnden  
TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen   
HANDLÄGGARE Rasmus  Hunt  
   
   
DIARIENR  KS/2022:82  ER REF  

 
 
 
 
 
 

Remiss angående medborgarförslag om rörelsepark för vuxna  
Kommunstyrelsen önskar samhällsbyggnadsnämndens yttrande över 
medborgarförslaget senast 2022-12-31.  
 
 
Rasmus Hunt 
Kommunsekreterare  
0157-43 00 42  
rasmus.hunt@flen.se  





 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-06-20  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

132  

 
 
§ 88  KS/2022:82 812 
 
Medborgarförslag om rörelsepark för vuxna 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget får ställas, samt 
 
att remittera förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom 2022-05-13 som föreslår att investera i en 
rörelsepark för vuxna. (Bilaga 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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 DATUM 2022-12-06  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Administrations- och ekonomiavdelningen  Till samhällsbyggnadsnämnden 
HANDLÄGGARE Marie Berg  
   
DIARIENR SBN/2022:10   
ÄRENDE Ekonomisk uppföljning till nämnd 2022 - STÅENDE AKT  
 
 

  
 
 

Månadsuppföljning januari - november 2022  

  
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättad ekonomisk uppföljning för perioden januari – 
 november 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Utfallet för perioden januari – november har ett positivt utfall på drygt 3,2 Mkr. 
De största överskotten kommer sig bland annat av vakanta tjänster och höga 
intäkter för bygglov. 
 
Även prognosen för helåret visar på ett positivt utfall. 
  
 
 
 
 
Sara Molander Marie Berg 
T f Förvaltningschef Administrativ chef 
 
 
Skickas till: 
Akt





Analys avvikelser:

Administration, nämnd, råd

FC slutar i oktober, budget för vakant plexchefstjänst ligger på verksamheten.

Fritid

Elkostnader för Hammarvallen ej betalda, ej nyttjad budget för skötsel Malmahedens IP

Bygg

Flertal större sanktionsavgifter

Miljö

Minskade intäkter på grund av frånvaro samt utbyte av personal. 

Räddning

Lägre intäkter utbildningsverksamheten och alarmeringsutrustning

Tekniska

Budget i balans, osäker helårsprognos (kostnader för snöröjning/halkbekämpning) 

Fysisk planering

Intäkter detaljplanearbete Gårdsjö strand, samt vakant tjänst del av året

Mark- och exploatering

Aktuella försäljningar blir klara under 2023.
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 DATUM 2022-12-01 
 

 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post 
    

 642 81 Flen Sveavägen 1 0157-430000 0157-431800 5854-6045 flens.kommun@flen.se 
 Flen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  Samhällsbyggnadsnämnden 
TJÄNSTESTÄLLE Administrations- och 

ekonomiavdelningen  
 

HANDLÄGGARE Carina Ericsson  
   
   
DIARIENR  SBN/2020:1 ER REF  

 
 

Anmälningsärenden SBN 221103-221130 
 
Kommunfullmäktige 
- Beslut 221107 beslut om att bifalla motionen Svar på motion om att införa 

tjänstegarantier från Emma Dahlin (M), Roger Tiefensee (C), Anna Jernemalm 
(KD) och Berit Hyllbrant (L) 

 
- Beslut 221107 om Systemledning för Flens räddningstjänst inför 2023 
 
- Beslut 221107 om översyn av förvaltningsorganisationen 
 
- Beslut 221107 Strategisk plan 2020–2023 med budget för 2023 
 
Kommunala Pensionärsrådet 
- Beslut 221121 om sammanträdesdagar-/tider för kommunala pensionärsrådet 

år 2023 
 
Mark- och miljööverdomstolen 
- Beslut 221103 om att inte ge prövningstillstånd gällande förhandsbesked Hall 

3:1 
 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
- Överenskommelse om genomförande av Åtgärdsprogram för Södermanlands 

miljö (ÅFM) 2022-2026 
 
- Meddelande om Länsstyrelsen årliga begäran om information inför 

kvalitetssäkring av EBH-stödet 
 
- Rapport ”Hur är miljöläget 2022, miljömål och miljöövervakning i 

Södermanland” 
 
Boverket 
- Tilläggsinformation . reglerna om kommunernas riktlinjer för 

bostadsförsörjning har ändrats 
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Mälardalsrådet 
- Ny rapport från Mälardalsrådet: Stockholm-Mälarregionen behöver 35 000 

samhällsbyggare till 2030. 
 
Rensa.nu 
- Resultat Nationell parkslideundersökning 2022 
 
Stockholm stad Fritid 
- Fiskevårdsmanualen 
 
Försvarsmakten 
- Information om installation av solcellspaneler inom riksintressen för 

totalförsvarets militära del 
 
Teater Bruka 
Ansökan om föreningsregistrering 



Delegationsbeslut 221103-221130  

 
Beslutsdatum Beskrivning Beslutsnummer Beteckning Delegat 
2022-11-04 Landsvägsgatan 23A och 27 

Malmköping godkänd TA-
plan 2022.25 

SBN Delegation §/2022 
§ 120 

SBN/2022:288 Stina 
Johansen 

2022-11-04 Torsgatan 18 Flen godkänd 
TA-Plan 2022.24 

SBN Delegation §/2022 
§ 121 

SBN/2022:288 Stina 
Johansen 

2022-11-08 Yttrande partiträff med 
grillning Hälleforsnäs 
A605.811/2022 

SBN Delegation §/2022 
§ 122 

SBN/2022:329 Stina 
Johansen 

2022-11-08 Siegrothsvägen 
Malmköping godkänd TA-
Plan 

SBN Delegation §/2022 
§ 123 

SBN/2022:288 Stina 
Johansen 

2022-11-08 Tids begränsat förordnande 
för utförande av 
parkeringsövervakning i 
Flens kommun. 

SBN Delegation §/2022 
§ 124 

SBN/2022:85 Anna 
Dejerud 

2022-11-08 Yttrande höstkampanj 
partiträff grillning Salsta 

SBN Delegation §/2022 
§ 125 

SBN/2022:330 Stina 
Johansen 

2022-11-09 Lokala trafikföreskrifter om 
förbud att parkera, om 
upphävande, om 
ändamålsplats samt om 
parkering vid 
Bildningscentrum 
Stenhammar 

SBN Delegation §/2022 
§ 126 

SBN/2022:9 Amanda 
Ekström 

2022-11-09 Yttrande ljusfestival 
Violentorget 

SBN Delegation §/2022 
§ 127 

SBN/2022:328 Stina 
Johansen 

2022-11-14 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt SBN:s 
delegationsordning K6 

SBN Delegation §/2022 
§ 128 

Samhällsbyggn
adsnämnden 

Stina 
Johansen 

2022-11-14 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt SBN:s 
delegationsordning K6 

SBN Delegation §/2022 
§ 129 

Samhällsbyggn
adsnämnden 

Stina 
Johansen 

2022-11-14 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt SBN:s 
delegationsordning K6 

SBN Delegation §/2022 
§ 130 

Samhällsbyggn
adsnämnden 

Stina 
Johansen 

2022-11-08 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt SBN:s 
delegationsordning K6 

SBN Delegation §/2022 
§ 131 

Samhällsbyggn
adsnämnden 

Stina 
Johansen 

2022-11-16 Föreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon under 
vägarbete på Götgatan i 
Flen 

SBN Delegation §/2022 
§ 132 

SBN/2022:9 Amanda 
Ekström 

2022-11-18 Flensby 1 Flen godkänd TA-
plan 2022.27 

SBN Delegation §/2022 
§ 133 

SBN/2022:288 Stina 
Johansen 



2022-11-18 Yttrande uppställning av 
kärl för textilinsamling 

SBN Delegation §/2022 
§ 134 

SBN/2022:326 Stina 
Johansen 

2022-11-14 Yttrande byggetablering 
Siegrothsvägen-Kungsgatan 

SBN Delegation §/2022 
§ 135 

SBN/2022:331 Stina 
Johansen 

2022-11-21 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt SBN:s 
delegationsordning K6 

SBN Delegation §/2022 
§ 136 

Samhällsbyggn
adsnämnden 

Stina 
Johansen 

2022-11-22 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt SBN:s 
delegationsordning K6 

SBN Delegation §/2022 
§ 137 

Samhällsbyggn
adsnämnden 

Stina 
Johansen 

2022-11-23 Föreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon under 
vägarbete på Solstugevägen 
Flen 

SBN Delegation §/2022 
§ 138 

SBN/2022:9 Stina 
Johansen 

2022-11-23 Lokala trafikföreskrifter om 
förbud att parkera och 
förbud mot trafik med 
fordon under julmarknad i 
Malmköping 

SBN Delegation §/2022 
§ 139 

SBN/2022:9 Stina 
Johansen 

2022-11-23 Föreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon under 
vägarbete på 
Siegrothsvägen 
Malmköping 

SBN Delegation §/2022 
§ 140 

SBN/2022:9 Stina 
Johansen 

2022-11-29 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt SBN:s 
delegationsordning K6 

SBN Delegation §/2022 
§ 141 

Samhällsbyggn
adsnämnden 

Stina 
Johansen 

2022-11-29 Lötvägen Flen 2022.28 
godkänd TA-Plan 

SBN Delegation §/2022 
§ 142 

SBN/2022:288 Stina 
Johansen 

2022-11-30 Yttrande uppställning av 
container, Södra 
Kungsgatan Flen 

SBN Delegation §/2022 
§ 143 

SBN/2022:352 Stina 
Johansen 



Delegationsbeslut 221103-221130

Beskrivning & beslutsnummer: Delegat:Beslutsdatum: Fastighet: Beteckning:

2022-11-11 STÄDET 16 Delegationsbeslut elektroniska cigaretter Administratör,
Miljö Delegation §/2022 §381: Avgift

SBN/2022:1251 Mikael Ljungkvist

2022-11-22 VÄSTERGÅRD 9 Beslut om avgift och avskrivning av ärende SBN/2022:1103 Mikael Ljungkvist

2022-11-03 FÅLLÖKNA 6:77 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §763: Beviljat

SBN/2022:90 Daniel
Gustafsson

2022-11-03 FLENMO 1:22 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §761: SLUTB

SBN/2022:619 Isabella Wall

2022-11-03 ORRESTA 2:7 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §762: Beviljat

SBN/2015:455 Daniel
Gustafsson

2022-11-04 ORRHAMMAR 1:128 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §765: Beviljat

SBN/2022:1209 Daniel
Gustafsson

2022-11-04 ASPÖN 1:6 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §764: Beviljat

SBN/2022:1204 Daniel
Gustafsson

2022-11-07 ASPÖN 1:6 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §769: Beviljat

SBN/2022:1204 Daniel
Gustafsson

2022-11-07 ORRHAMMAR 1:128 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §770: Beviljat

SBN/2022:1209 Daniel
Gustafsson

2022-11-07 REMNA 1:23 Bygglov med startbesked 9_31§ Bygglovshandläggare,
Bygg Delegation §/2022 §771: Beviljat

SBN/2022:1191 Daniel
Gustafsson

2022-11-07 MELLÖSA-NÄS 11:4 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §767: Beviljat

SBN/2022:1219 Daniel
Gustafsson

2022-11-07 TRASTEN 1 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §768: Beviljat

SBN/2022:1100 Daniel
Gustafsson

2022-11-08 FORNBO 2:18 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §773: Beviljat

SBN/2015:308 Daniel
Gustafsson

2022-12-01 10:57:50 Sida 1 av 7



Beskrivning & beslutsnummer: Delegat:Beslutsdatum: Fastighet: Beteckning:

2022-11-08 FLENMO 2:76 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §775: Beviljat

SBN/2022:1238 Rasmus  Falk

2022-11-08 DEXELN 10 Bygglov med startbesked 9_30§ Bygglovshandläggare,
Bygg Delegation §/2022 §774: Beviljat

SBN/2022:1233 Daniel
Gustafsson

2022-11-09 ORRESTA 2:152 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §777: Förelägg.

SBN/2022:1070 Isabella Wall

2022-11-09 STAV 1:56 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §778: Förelägg.

SBN/2022:1247 Isabella Wall

2022-11-09 VADSBROBY 3:1 Startbesked efter tekniskt samråd
Bygglovshandläggare, Bygg Delegation §/2022 §780:
Beviljat

SBN/2021:60 Daniel
Gustafsson

2022-11-09 TÖVERSTA 11:8 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §779: Förelägg.

SBN/2022:1237 Isabella Wall

2022-11-09 ÅRDALA-SÖRBY 2:2 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §782: Förelägg.

SBN/2022:1240 Rasmus  Falk

2022-11-09 KÖPMANNEN 11 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §776: Förelägg.

SBN/2022:772 Isabella Wall

2022-11-09 NORRGÅRDEN 1:26 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §781: Förelägg.

SBN/2022:1214 Rasmus  Falk

2022-11-10 ALTNÄS 2:30 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §783: SLUTB

SBN/2015:37 Isabella Wall

2022-11-11 HASSELMUSEN 1 Interimistiskt slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §785: Beviljat

SBN/2021:1185 Daniel
Gustafsson

2022-11-11 HÄSSELBY 1:19 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §784: Beviljat

SBN/2022:1197 Daniel
Gustafsson

2022-11-11 LÖVÅSEN 3:26 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §786: Beviljat

SBN/2022:907 Daniel
Gustafsson

2022-11-11 TÖVERSTA 11:50 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §787: SB

SBN/2022:1168 Isabella Wall
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Beskrivning & beslutsnummer: Delegat:Beslutsdatum: Fastighet: Beteckning:

2022-11-14 STOCKETORP 3:8 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §788: Beviljat

SBN/2022:1104 Daniel
Gustafsson

2022-11-14 PASSAREN 9 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §790: Beviljat

SBN/2022:1050 Daniel
Gustafsson

2022-11-14 MALMA-SUNDBY 1:10 Interimistiskt slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §789: Beviljat

SBN/2021:229 Daniel
Gustafsson

2022-11-14 MELLÖSA-NÄS 11:4 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §791: Beviljat

SBN/2022:1219 Daniel
Gustafsson

2022-11-15 DOVHJORTEN 3 Byte av kontrollansvarig Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §792: Beviljat

SBN/2019:361 Isabella Wall

2022-11-15 KAPELLET 10 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §794: Beviljat

SBN/2022:1225 Daniel
Gustafsson

2022-11-15 MARSVINET 2 Byte av kontrollansvarig Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §793: Beviljat

SBN/2019:359 Isabella Wall

2022-11-16 STAV 1:56 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §799: SB

SBN/2022:1247 Isabella Wall

2022-11-16 BÄVERN 8 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §796: Beviljat

SBN/2022:1268 Rasmus  Falk

2022-11-16 HOSJÖ 1:13 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §797: Beviljat

SBN/2022:1263 Rasmus  Falk

2022-11-16 YXTAHOLM 2:34 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §795: Beviljat

SBN/2022:1269 Rasmus  Falk

2022-11-16 BETTNA-LÖTA 16:2 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §798: Beviljat

SBN/2022:1205 Rasmus  Falk

2022-11-17 BOLMÖRTEN 6 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §802: Beviljat

SBN/2016:78 Rasmus  Falk

2022-11-17 HALL 2:14 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §803: Beviljat

SBN/2022:1218 Rasmus  Falk
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Beskrivning & beslutsnummer: Delegat:Beslutsdatum: Fastighet: Beteckning:

2022-11-17 ÖSTRA FORSSA 1:69 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §801: SLUTB

SBN/2021:142 Anna Westling

2022-11-17 NORRGÅRDEN 1:26 Bygglov utan startbesked 9_30 Bygglovshandläggare,
Bygg Delegation §/2022 §804: Beviljat

SBN/2022:1214 Rasmus  Falk

2022-11-17 HASSELGÅRDEN 4 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §805: SLUTB

SBN/2022:464 Isabella Wall

2022-11-18 HÄLLEFORS BRUK 1:91 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §806: SB

SBN/2022:1196 Anna Westling

2022-11-18 SKRÄDDAREN 4 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §808: SB

SBN/2022:1182 Anna Westling

2022-11-18 DUNKERS-SUNDBY 1:18 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §807: SLUTB

SBN/2022:1108 Isabella Wall

2022-11-18 MELLÖSA-NÄS 7:78 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §809: Förelägg.

SBN/2022:1107 Isabella Wall

2022-11-21 BÄVERN 8 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §811: Beviljat

SBN/2022:1268 Rasmus  Falk

2022-11-21 SJÖLUNDA 1:8 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §810: SLUTB

SBN/2022:1101 Anna Westling

2022-11-22 FÅLLÖKNA 6:7 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §813: Beviljat

SBN/2022:1283 Rasmus  Falk

2022-11-22 FÅLLÖKNA 6:96 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §812: Beviljat

SBN/2022:1280 Rasmus  Falk

2022-11-22 ÄRLAN 4 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §814: Beviljat

SBN/2022:1274 Rasmus  Falk

2022-11-22 HÄLLEFORS BRUK 1:117 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §815: Beviljat

SBN/2022:334 Anna Westling

2022-11-23 HELGESTA 1:10 Begäran om komplettering Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §818: Förelägg.

SBN/2022:1136 Isabella Wall
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Beskrivning & beslutsnummer: Delegat:Beslutsdatum: Fastighet: Beteckning:

2022-11-23 EKEBY 2:32 Bygglov med avvikelse delegation Bygg- och miljöchef,
Bygg Delegation §/2022 §820: P

SBN/2022:1034 Isabella Wall

2022-11-23 KLAVEN 1 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §819: SLUTB

SBN/2022:661 Isabella Wall

2022-11-23 MELLÖSA-NÄS 7:78 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §817: SB

SBN/2022:1107 Isabella Wall

2022-11-24 HELGESTA 1:1 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §822: Beviljat

SBN/2022:1151 Daniel
Gustafsson

2022-11-24 STÄRINGE 2:6 Bygglov med startbesked 9_31§ Bygglovshandläggare,
Bygg Delegation §/2022 §824: Beviljat

SBN/2022:1224 Rasmus  Falk

2022-11-24 HALLEBRO 1:6 Bygglov med startbesked 9_31§ Bygglovshandläggare,
Bygg Delegation §/2022 §825: Beviljat

SBN/2022:1229 Rasmus  Falk

2022-11-24 STÄRINGE 2:6 Bygglov med startbesked 9_31§ Bygglovshandläggare,
Bygg Delegation §/2022 §823: Beviljat

SBN/2022:1230 Daniel
Gustafsson

2022-11-24 BOLMÖRTEN 6 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §821: Beviljat

SBN/2021:556 Daniel
Gustafsson

2022-11-25 FLENMO 2:134 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §826: SLUTB

SBN/2021:1081 Isabella Wall

2022-11-28 VÄSTRA FORSSA 4:1 Avskrivning Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §828: Beviljat

SBN/2015:559 Daniel
Gustafsson

2022-11-28 EKEBY 2:27 Interimistiskt slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §829: InterSLUTB

SBN/2019:224 Anna Westling

2022-11-28 HAFFINA 1:1 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §827: SLUTB

SBN/2021:40 Anna Westling

2022-11-29 KULTUREN 4 Slutbesked Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §830: SLUTB

SBN/2015:1087 Isabella Wall

2022-11-30 ÄRLAN 4 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §831: Beviljat

SBN/2022:1274 Rasmus  Falk
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Beskrivning & beslutsnummer: Delegat:Beslutsdatum: Fastighet: Beteckning:

2022-11-30 BARRSJÖN 1:1 Startbesked för eldstad Bygglovshandläggare, Bygg
Delegation §/2022 §832: SB

SBN/2022:1290 Anna Westling

2022-11-23 HARPSUND 5:1 Beslut om miljösanktionsavgift FGAS Bygg- och
miljöchef, Bygg Delegation §/2022 §816: Avgift

SBN/2022:576 Sofie Widerdal

2022-11-07 CELSINGE 1:73 Beslut angående föreläggning  Bygg- och miljöchef,
Bygg Delegation §/2022 §772: Förelägg.

SBN/2022:1175 Martina Cöster

2022-11-07 DREJSKIVAN 3 Beslut om föreläggande Miljöinspektör, Miljö Delegation
§/2022 §375: Förelägg.

SBN/2022:125 Elin Martin

2022-11-15 BETTNA-LÖTA 4:43 Beslut om avgift och avskrivning av ärende Bygg- och
miljöchef, Miljö Delegation §/2022 §384: Beviljat

SBN/2022:1243 Elin Martin

2022-11-23 JÄTTUNA 1 Beslut om avgift och avskrivning av ärende
Miljöinspektör, Miljö Delegation §/2022 §388: Avsluta

SBN/2022:518 Martina Cöster

2022-11-16 URET 4 Livs sanktionsavgift Bygg- och miljöchef, Bygg
Delegation §/2022 §800: Avgift

SBN/2022:968 Nawrouz Ishac
Jerjis

2022-11-28 LÄSTEN 10 Livs Registrering Livsmedelsinspektör, Miljö Delegation
§/2022 §390: Bevilja

SBN/2022:1089 Nawrouz Ishac
Jerjis

2022-11-29 VADSBRO-TORP 2:33 Livs Registrering Livsmedelsinspektör, Miljö Delegation
§/2022 §391: Bevilja

SBN/2022:1306 Nawrouz Ishac
Jerjis

2022-11-29 VADSBRO-TORP 2:33 Livs Registrering Livsmedelsinspektör, Miljö Delegation
§/2022 §393: Rättelse

SBN/2022:1306 Nawrouz Ishac
Jerjis

2022-11-30 SPARREHOLM 1:172 Livs Registrering Livsmedelsinspektör, Miljö Delegation
§/2022 §394: Bevilja

SBN/2022:1315 Nawrouz Ishac
Jerjis

2022-11-03 SOFIELUND 1:8 Beslut om förbud utan vite Miljöinspektör, Miljö
Delegation §/2022 §373: Fastst.

SBN/2022:830 Per Almkvist

2022-11-04 Blacksta-Kulsta 1:13 Tillstånd avlopp Miljöinspektör, Miljö Delegation §/2022
§374: Bevilja

SBN/2022:1170 Toma Cvitic

2022-11-08 CELSINGE 5:3 MAKULERAD av Per Almkvist: Beslut om förbud utan
vite Miljöinspektör, Miljö Delegation §/2022 §378:
Fastst.

SBN/2022:399 Per Almkvist
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Beskrivning & beslutsnummer: Delegat:Beslutsdatum: Fastighet: Beteckning:

2022-11-08 FLENSBY 6:152 Tillstånd avlopp Miljöinspektör, Miljö Delegation §/2022
§377: Fastst.

SBN/2022:959 Per Almkvist

2022-11-15 MELLÖSA-HUMLEDAL 3:2 Beslut om avgift och avskrivning av ärende
Miljöinspektör, Miljö Delegation §/2022 §385: Avskrivn.

SBN/2022:1217 Toma Cvitic

2022-11-08 KUNGSBACKA 1:28 Beslut om avslut av ärende Miljöinspektör, Miljö
Delegation §/2022 §376: Avskrivn.

SBN/2014:342 Alma Bajric

2022-11-09 SALSTA 7:3 Beslut om föreläggande om försiktighetsmått
Miljöinspektör, Miljö Delegation §/2022 §379: Förelägg.

SBN/2022:562 Sofie Widerdal

2022-11-10 SPARREHOLM 11:1 Beslut om avgift och avslut av ärende Miljöinspektör,
Miljö Delegation §/2022 §380: Avsluta

SBN/2019:1006 Alma Bajric

2022-11-15 MALMA-LUNDBY 1:16 Beslut om föreläggande om att söka tillstånd
Miljöinspektör, Miljö Delegation §/2022 §382: Förelägg.

SBN/2022:1044 Sofie Widerdal

2022-11-29 ÖJA 1:67 Beslut ang. anmälan om inst. av cistern Miljöinspektör,
Miljö Delegation §/2022 §392: Förelägg.

SBN/2022:1023 Sofie Widerdal

2022-11-15 ÅLSPÅNGA 3:1 Beslut om renhållningsdispens Miljöinspektör, Miljö
Delegation §/2022 §383: Bevilja

SBN/2022:1099 Sofie Widerdal

2022-11-16 BJÖRNKULLA 1:9 Beslut om renhållningsdispens Miljöinspektör, Miljö
Delegation §/2022 §386: Bevilja

SBN/2022:1242 Martina Cöster

2022-11-24 BÖRSEN 1 Beslut om renhållningsdispens Miljöinspektör, Miljö
Delegation §/2022 §389: Bevilja

SBN/2022:1291 Alma Bajric

2022-11-04 TOMTELIDEN 18 Avskrivning Bygglovshandläggare, Bygg Delegation
§/2022 §766: B

SBN/2022:1203 Rasmus  Falk
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Inkomna synpunkter 221103-221130 
 
Beteckning Beskrivning Datum 
SPH/2022:263 Sänkning av hastighet på vägen förbi 

Hammarvallen mot Norroten 
 

2022-11-04 

SPH/2022:264 Översvämning i gångtunnel under väg 55/57 
 

2022-11-07 

SPH/2022:266 Önskemål om  uppgradering av leksaker i lek-
parken Brogetorp samt en inhägnad 
aktivitetsplan. 
 

2022-11-08 

SPH/2022:267 Tack och beröm för upprustning av lekparken 
Brogetorp samt önskemål om en allaktivitetsplan. 
 

2022-11-08 

SPH/2022:268 Beskärning och ljussättning av ek vid kiosken 
Sparreholm 
 

2022-11-09 

SPH/2022:269 Tung trafik genom Malmköping 
 

2022-11-09 

SPH/2022:271 Skräpig uppställningsplats i Sparreholm 
 

2022-11-14 

SPH/2022:272 Dåligt underhållen gång under väg 55/57 
 

2022-11-14 

SPH/2022:275 Snörörjning Edströmsväg 16-20 och 18-20, 
Hälleforsnäs 
 

2022-11-22 

SPH/2022:276 Snöröjning Ringvägen 13 Flen 
 

2022-11-22 

SPH/2022:277 Snöröjning Jasminvägen Mellösa 
 

2022-11-22 

SPH/2022:278 Snöhög Storgatan Flen 
 

2022-11-23 

SPH/2022:280 Snöröjning på väg 221 och väg 52 
 

2022-11-23 

SPH/2022:282 Oenighet gällande fastighetsgränser och 
ansvar/upprustning av skötsel 
 

2022-11-25 

SPH/2022:283 Snörröjning mellan Storgatan och Celsings Allé 
 

2022-11-25 

SPH/2022:284 Farlig utfart från Jamsinvägen Mellösa 2022-11-28 




