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Plats och tid 
 

Flens stadshus sal Flen Kl 08.30 - 11.00 
Beslutande 
 

Greta Suvén (MP), ordförande 
Sven-Gunnar Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Jonas Thyrén (S), 2:e vice ordförande 
Ann-Katrin Elofsson (S) 
Anders Iwerbo (C) 
Joacim Wäppling (KD) 
Johan Hallinder (SD) 
 
 

Övriga deltagare 
 Ersättare Jörgen Isaksson (S) 

Ersättare Teija Haavisto (S) §§ 101-109, 
111-116 
Ersättare Karoly Hidvegi (V) 
Ersättare Ulla Lindström (M) 
Ersättare Håkan Lindqvist (L) 
TF Förvaltningschef Sara Molander 
Administrativ chef Marie Berg 

Bygg- och miljöchef Axel Wevel 
Fritidschef Carla Swenson 
Räddningschef Kjelle Källström 
Administratör Jenny Eriksson 
Byggnadsinspektör Rasmus Falk 
Nämndsekreterare Carina Ericsson 

Utses att justera Sven-Gunnar Johansson 
Justeringens 
plats och tid Flens stadshus 21 november 
 
Under-        Sekreterare 
skrifter 

 
 ....................................................................................................................................................................  

Carina Ericsson  

Paragrafer 101 - 116 

  
                         Ordförande  

 ....................................................................................................................................................................  

Greta Suvén 
 
                         Justerande 

 
 ....................................................................................................................................................................  

Sven-Gunnar Johansson 

 

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

 
Organ 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 

2022-11-15  
Datum för 
anslags uppsättande 
 

2022-11-21 Datum för 
anslags nedtagande 2022-12-13 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset, Flen 
 
Underskrift 
 

 
 .....................................................................................................................................................................  
Carina Ericsson  
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§ 101 SBN/2022:308 235 
 
Bagaren 5, Bygglov med startbesked för fasadändring 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för fasadändring med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygg 

lagen (2010:900). 
 
att total avgift för åtgärden är 3 623 kronor i enlighet med tabell 1.28 Fasad 

ändring, ändrad användning all övrig ändring, utan tekniskt samråd enligt 
taxa för plan- och bygglov (2018:5 – 206). 

 
att startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kapitlet 22-24 

§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att tekniskt samråd inte är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § 

plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att åtgärden inte kräver en kontrollansvarig. 
 
att fastställa kontrollplanen. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Den 29 augusti 2022 inkom en ansökan gällande fasadändring på fastigheten Ba-
garen 5. Fastigheten omfattas av detaljplanen MA100 som vann laga kraft 1 ok-
tober 2001. Planen medger att fastigheten får bebyggas med 250 kvadratmeter i 
två plan som friliggande hus.  
 
Ärendet 
Sökanden har för avsikt att uppföra solceller på den södra sidan av komplement-
byggnadens tak.  
 
Det råder riksintresse för kulturmiljö i centrala Malmköping varför förändringar 
skall ske restriktivt. Dock har komplementbyggnaden man önskar placera solcell-
ler på redan byggts om 1949 enligt byggnadsinventeringen, taket är av svart kor-
rugerad plåt med takfönster. Solcellerna skulle smälta in bra på det här taket.  
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Sörmlands museum har lämnat ett yttrande och sökande har svarat på detta. 
 
Skäl till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den planerade åtgärden överensstäm-
mer med gällande detaljplan och dess syfte samt inte kan anses utgöra några be-
tydande störningar eller orsaka påverkan i närområde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 30 
§ plan - och bygglagen (2010:900). 
 
Ärendet är av enkel art och det krävs därmed inget tekniskt samråd enligt 10 ka-
pitlet 22 § plan- och bygglagen (2010:900) varför startbesked beviljas med stöd 
av 10 kapitel 22-24 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
Sökandes bemötande av Sörmlands museums yttrande  2022:2009 
Yttrande från Sörmlands museum   2022:2010 
Situationsplan    2022:2011 
Fasadritning 2     2022:2012 
Fasadritning    2022:2013 
Ansökan    2022:2014 
 
Avgift 
Tidsfristen började löpa 4 oktober 2022 och beslut fattades 15 november 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. 
 
Föreskrifter 
Följande handling ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som underlag för 
slutbesked: 
 Intyg från byggherren att åtgärden överensstämmer med beviljat lov 
 Utförd och signerad kontrollplan 
 Lägeskontroll  
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Upplysning 
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 gäl-
lande Plan- och bygglagstiftning. 
 
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 § plan- och bygglagen  
 
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 samhällsbyggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte del-
givits beslutet ska överklagandet ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden 
inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 
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Vad ska ett överklagande innehålla? 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas (med diarie- eller ärende-
nummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska underteck-
nas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress, telefonnummer 
dagtid samt eventuell e-postadress. 
  
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta kommunens handläggare i 
ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Fastighetsägare 
Akt 
 
Meddelande om kungörelse till: 
Enligt adressregister 
Post och inrikes tidningar 
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§ 102 SBN/2022:324 235 
 
Rockelsta 3:84, Bygglov för enbostadshus samt garage 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage med stöd av 9 

kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att total avgift för åtgärden är 31 050 kronor i enlighet med tabell 1.3 Nybygg-

nad av ett en- eller tvåbostadshus, utanför planlagt område, enligt taxa för 
plan- och bygglov (2018:5 – 206). 

 
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 byggla-

gen (2010:900). Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, enligt an-
sökan. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kapitlet 9 § plan- och byggla-
gen (2010:900). 

______________________ 
 
Bakgrund 
Den 23 september 2022 inkom en ansökan gällande uppförande av ett enbo-
stadshus samt garage på fastigheten Rockelsta 3:84. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanelagt område och omfattas inte av några områdesskydd eller riksintres-
sen. 
 
Ärendet 
Sökande avser att uppföra ett enbostadhus med en byggnadsarea på 131,9 
kvadratmeter och ett garage om 123,7 kvadratmeter, byggnaderna kommer att 
placeras enligt bifogad situationsplan. Placeringen av garaget kommer vara när-
mare tomtgräns än 4,5 meter, grannen medger placeringen. 
 
Fastigheten har ett tidigare godkänt förhandsbesked SBN/2019:269 som giltig-
hetstiden har löpt ut på.  
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Hörande av berörda sakägare 
I enlighet med Plan- bygglagen (2010:900) 9 kapitlet 25 § har berörda sakägare 
hörts i ärendet. Ett grannehörande skickades ut 30 september 2022 där 3 fastig-
hetsägare bedömdes som sakägare. Inga yttranden inkom.  
 
Skäl till beslut 
Åtgärden stämmer väl överens med översiktsplanen Sörmlands hjärta - med plats 
för alla 2.2.6 bebyggelseutveckling på landsbygden. Förslaget anses inte medföra 
någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Vidare anser samhällsbyggnadsnämnden att förslaget är lämpligt för 
sitt ändamål och har en god form-, färg och materialverkan enligt 8 kapitlet 1 § 
plan- och bygglagen (2010:900) varför bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900) beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Grannehörande  2022:2033 
Situationsplan  2022:2034 
Plan-, fasad-, sektionsritning 2022:2035 
Ansökan  2022:2036 
 
Avgift 
Tidsfristen började löpa 30 september 2022 och beslut fattades 15 november 
2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Av-
giften har inte reducerats med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900). Faktura översänds separat. 
 
Upplysning 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta bygg- och miljökontoret för att 
bestämma tid för samråd. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnads-
nämnden 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).  
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Det är du som byggherre som ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i gäl-
lande Plan- och bygglagstiftning. 
 
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 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
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 samhällsbyggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte del-
givits 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 ärende-
nummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska underteck-
nas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress, telefon-nummer 
dagtid samt eventuell e-postadress. 
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Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta kommunens handläggare i 
ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Fastighetsägare 
Sökande 
Akt 
 
 
Meddelande om kungörelse till: 
Enligt adressregister 
Post och inrikes tidningar 
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§ 103 SBN/2022:323 235 
 
Karlsund 3:10, bygglov för ändrad användning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och byggla-

gen (2010:900). 
 
att startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kapitlet 22-24 

§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att total avgift för åtgärden är 3 623 kronor i enlighet med tabell 1.30 Fasad-

ändring, ändrad användning all övrig ändring, utan tekniskt samråd i taxa 
för plan- och bygglov (2018:5 – 206), samt 

 
att fastställa kontrollplanen enligt ansökan. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Den 16 maj 2022 inkom en ansökan gällande ändrad användning. Ändringen be-
står av att man vill ändra användningen av byggnaden från verksamhet till bo-
stadshus. Den 18 oktober 2022 meddelar sökande att de har för avsikt att söka 
för fritidsboende.  
 
Fastigheten har en total fastighetsarea om 2 505 kvadratmeter. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men omfattas däremot av  
strandskydd. 
Byggnaden samt tomten uppfyller tillgänglighetskravet. 
 
Skäl till beslut 
Åtgärden stämmer väl överens med översiktsplanen Sörmlands hjärta - med plats 
för alla 2.2.6 bebyggelseutveckling på landsbygden. Förslaget anses inte medföra 
någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Vidare anser Samhällsbyggnadsnämnden att förslaget är lämpligt för 
sitt ändamål och har god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kapitlet 1 § 
plan- och bygglagen (2010:900).  
Ärendet är av enkel art, därmed krävs inget tekniskt samråd med stöd av 10 ka-
pitlet 22 § plan- och bygglagen (2010:900) varför startbesked beviljas med stöd 
av 10 kapitlet 22-24 § plan- och bygglagen (2010:900). 
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Därmed kan bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900) 
beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan  2022:2039 
Förslag till kontrollplan  2022:2040 
Plan-, fasad-, sektionsritning 2022:2041 
 
Upplysning 
Innan byggnadsverken får tas i bruk måste ett skriftligt slutbesked ha meddelats 
enligt 10 kapitel 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Sökande måste själv anhålla 
om slutbesked hos Bygg- och miljöavdelningen efter att åtgärden är slutförd. Om 
byggnaden tas i bruk innan slutbesked meddelats ska Samhällsbyggnadsnämnden 
ta ut byggsanktionsavgift. Denna avgift kan uppgå till betydande belopp. 
 
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 gäl-
lande plan- och bygglagstiftning. 
 
 
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. 
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Överklagandetid 
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till samhällsbyggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte del-
givits 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 ärende-
nummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska underteck-
nas 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Fastighetsägare 
Akt 
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§ 104 SBN/2022:286 235 
 
Vävskeden 19,21, 22 nybyggnad av vårdboende 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och byggla-

gen (2010:900). 
 
att total avgift för åtgärden är 197 685 kronor i enlighet med tabell 2.13 Ny-

byggnad 5001-10 000 med tekniskt samråd i taxa för plan- och bygglov 
(2018:5 – 206). 

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

och bygglagen (2010:900), samt 
 
att åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kapitlet 9 § plan- och byggla-

gen (2010:900). Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, enligt an-
sökan. Kontrollansvarig är certifierad enligt  10 kapitlet 9 § plan-och bygg-
lagen (2010:900). 

______________________ 
 
Bakgrund 
Den 16 september 2022 inkom en ansökan gällande nybyggnad av vårdboende. 
Byggnaden innehåller 70 lägenheter, gemensamma utrymmen samt verksam-
hetsutrymmen. Ansökan följer detaljplanen. 
 
Ärendet 
Den 9 september 2022 inkom en ansökan gällande nybyggnad av vårdboende på 
fastigheten Vävskeden 19, 21 och 22. 
 
Fastigheten Vävskeden 19, 21 och 22 har en total fastighetsarea om 
1 993+1 397+1 740=5 130 kvadratmeter. Fastigheten omfattas av detaljplanen 
FL248 som vann laga kraft 14 december 2021. Planen medger en byggrätt om  
2 800 kvadratmeter byggnadsarea, för vård, centrum och boende.  
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Planen innehåller följande bestämmelser: 
 
- D - Vård 
- C - Centrum 
- B – Boende 
 
a1 - Bygglov eller startbesked för ändrad markanvändning får endast ges under 
förutsättning att markens lämplighet avseende skredrisk har säkerställts. Bygglov 
och startbesked får ges för åtgärder som säkerställer detta.  
m1 - Luftintag och huvudentréfunktioner får inte vara riktade mot järnvägsspåren 
e1 - Största exploatering är 2800 kvadratmeter byggnadsarea 
p1 - Byggnad får placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns 
p2 - Mur eller plank med en högsta höjd om 1,2 meter får uppföras mot fastig-
hetsgräns eller yta för parkering/angöring. På högst 50 procent av sträckan får 
mur eller plank ha en högsta höjd om 1,8 meter. 
p3 - Mur eller plank med en högsta höjd om 1,2 meter får uppföras mot fastig-
hetsgräns eller yta för parkering/angöring. 
 
Den nya byggnaden kommer att utgöra en total byggnadsarea om 2 312 
kvadratmeter. Komplementbyggnader kommer utgöra en byggnadsarea om 42 
respektive 22 kvadratmeter. Den totala byggnadsarean blir 2 376 kvadratmeter. 
 
Byggnaden samt tomten uppfyller tillgänglighetskravet. Den planerade byggna-
den kommer att placeras enligt fastställd situationsplan. 
 
Antal lägenheter 
Boendet består av 70 lägenheter samt gemensamma utrymmen, samt verksam-
hetsutrymmen. 
 
Avfall 
Sakfrågan har remitterats till Sörmlands vatten och avfall. De har ingen erinran 
mot föreslagen lösning. Yttrandet finns med som beslutsunderlag i ärendet. 
 
Vatten/dagvattenfrågan 
Sakfrågan har belysts av Sörmland vatten och avfall. De påtalar att de har led-
ningsrätt för VA-ledningar inom området och att samordning av deras flytt måste 
organiseras i samband med projektet. Flytten ska även bekostas av Flens kom-
mun. 
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Servisanmälan ska inkomma till Sörmland Vatten i god tid innan anslutning öns-
kas. 
Om verksamheten innefattar ett kök ska fettavskiljare enligt svensk standard SS-
EN 1825 installeras och anmälan om detta inkomma till Sörmland Vatten. 
 
Dagvattnet leds lämpligen ut genom kulvert i södra ändan av området. Kulverten 
kan behöva bytas mot en större beroende på hur stor den är idag. Fördröjning 
kan behöva göras, främst ska öppen fördröjning i svackdiken och liknande använ-
das, beroende på vilken kapacitet som kulverten under vägen har. Kapaciteten 
kan påverkas av hur hög vattennivån i efterföljande kärr är. Det vi normalt strävar 
efter är att 20 millimeter regn ska kunna fördröjas på området. 
 
Höjdsättning av ska göras så att dämning från våtmarken och sjön ej kan ge ska-
dor på byggnader. Höjdsättning av mark ska också göras så att vinkeln mot norr ej 
skapar innestängt område där vatten kan samlas vid extremregn. Marken måste 
luta ut från detta område mot ytliga avrinningsstråk. Vid skyfall ska fria avrin-
ningsstråk finnas i området. Byggnaderna ska höjdsättas så att extremregn och 
vatten rinnande från omgivande fastigheter ej skadar dessa. 
 
Yttrandet finns med som beslutsunderlag i ärendet. 
 
Förråd 
Frågan avseende förråd har remitteras till Boverket som har svarat att inga un-
dantag föreligger för äldreboende. De ska uppfylla samma krav som ett vanligt 
boende av denna storlek.  
 
Yttrandet finns med som beslutsunderlag i ärendet. 
 
Sökande har föreslagit en lösning som för inför bygglov är en godtagbar lösning. 
Frågan diskuteras vidare i den tekniska handläggningen. 
 
Tillgänglighet 
Sakkunnig i tillgänglighet har lämnat ett yttrande avseende tillgängligheten på 
platsen och i byggnaden. Byggnaden uppfyller kraven på tillgänglighet. Sökande 
har även kompletterat med principskiss för tillgänglighet i en lägenhet samt för 
entréer. 
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har remitterats i ärendet. De har inget att erinra. De kommer 
även vara delaktiga inför startbesked i ärendet. 
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Skäl till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den planerade åtgärden överensstäm-
mer med gällande detaljplan och dess syfte samt  inte kan anses utgöra några be-
tydande störningar eller orsaka påverkan i närområde.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 30 
§ Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Avgift 
Tidsfristen började löpa 2 november 2022 och beslut fattades 6 november 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. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan   2022:2110 
Certifikat KA   2022:2111 
Dagsljussimulering   2022:2112 
Fasadritningar   2022:2113 
Handlingsförteckning   2022:2114 
Lägenhetsförteckning   2022:2115 
Markplaneringsritning   2022:2116 
Materialpalett   2022:2117 
Möblering plan 10   2022:2118 
Möblering plan 11   2022:2119 
Möblering plan 12   2022:2120 
Nybyggnadskarta   2022:2121 
Planritning plan 10   2022:2122 
Planritning plan 11   2022:2123 
Planritning plan 12   2022:2124 
Planritning takplan   2022:2125 
Planritning vindsplan   2022:2126 
Principskiss konstruktion   2022:2127 
Principskiss tillgänglighet   2022:2128 
Ritning miljöhus   2022:2129 
Ritning växthus   2022:2130 
Sektionsritning   2022:2131 
Situationsplan   2022:2132 
Trafikbullerutredning   2022:2133 
Utlåtande tillgänglighet   2022:2134 
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Ytsammanställning BRA   2022:2135 
Ytsammanställning BTA, BYA  2022:2136 
Yttrande Boverket   2022:2137 
Yttrande Sörmland vatten – avfall  2022:2138 
Yttrande Sörmland vatten - VA och dagvatten 2022:2139 
Skrivelse gällande förråd, Vävskeden 19, 21, 22 2022:2173 
 
Föreskrifter 
Följande handling ska i god tid innan det tekniska samrådet lämnas till samhälls-
byggnadsförvaltningen: 
- Konstruktionsritningar (inklusive konstruktionsdokumentation) 
- Förslag till kontrollplan  
- Beräkning av den specifika energianvändningen 
- Brandskyddsbeskrivning tillsammans med brandritningar 
- Fuktsäkerhetsprojektering 
- Värme- och sanitetsritningar 
- Ventilationsritningar 
- Vatten- och avloppsritningar 
 
Upplysning 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Bygg- och miljöavdelningen för att 
bestämma tid för samråd. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnads-
nämnden har lämnat ett skriftligt startbesked enligt 10 kapitlet 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
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 gäl-
lande Plan- och bygglagstiftning. 
 
Åtgärden kräver uttryckligen tillstånd från alla fastighetsägare innan den utförs. 
Detta gäller även om du har fått bygglov och/eller startbesked. 
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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 samhällsbyggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte del-
givits 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 ärende-
nummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska underteck-
nas 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. 
 
 
 
Skickas till: 
Fastighetsägare 
Akt 
 
 
Meddelande om kungörelse till: 
Enligt adressregister 
Post och inrikes tidningar 
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§ 105 SBN/2022:305 235 
 
Davidsnäs 3:1, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kapitlet 31 § plan - och byggla-

gen (2010:900). 
 
att total avgift för åtgärden är 31 050 kronor i enlighet med tabell 1.3 Nybygg-

nad av enbostadshus med tekniskt samråd i taxa för plan- och bygglov 
(2018:5 – 206). 

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

och bygglagen (2010:900), samt 
 
att åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kapitlet 9 § plan- och byggla-

gen (2010:900). Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, enligt an-
sökan. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kapitlet 9 § plan- och bygg-
lagen (2010:900). 

______________________ 
 
Bakgrund 
Den 9 september 2022 inkom en ansökan gällande bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus.  
 
Ansökan avser ett stort enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. 
Det finns inga särskilda utformningskrav eller kulturvärden att ta hänsyn till på 
platsen som dikterar hur bostadshuset borde utformas eller begränsas. 
 
Fastigheten omfattas i hög grad av strandskyddat område. Den aktuella ansökan 
är placerad utanför det strandskyddade området. Med en tydlig tomtavgränsning 
har kommunens handläggare gjort bedömningen att åtgärden inte kräver en 
strandskyddsdispens. 
 
Ärendet 
Den 9 september 2022 inkom en ansökan gällande nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten Davidsnäs 3:1. 
Fastigheten Davidsnäs 3:1 har en total fastighetsarea om 62 892 kvadratmeter. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men omfattas i hög grad av  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                        Sida 
  

 
 Sammanträdesdatum 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-15  
 

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

274  

 
 
strandskydd. Den nya byggnaden kommer ligga utanför området som omfattas av 
strandskydd. Sökanden har även visat en tydlig tomtavgränsning som avskärmar 
hemfridszonen så det inte inkräktar på det strandskyddade området. Kommu-
nens strandskyddshandläggare har därför gjort bedömningen att det inte krävs en 
strandskyddsdispens för den sökta åtgärden.  
 
Fastigheten är idag bebyggd med ett mindre enbostadshus samt komplement-
byggnader inom det strandskyddade området. Det mindre enbostadshuset har 
ett beviljat rivningslov. 
 
Det nya bostadshuset kommer att utgöra en byggnadsarea (BYA) om 827 
kvadratmeter samt komplementbyggnader om 43 samt 31 kvadratmeter den to-
tala byggnadsarean efter utförd byggnation blir 901 kvadratmeter. Byggnaden in-
nehåller utrymmen för 9 rum och kök. Bostadshuset har en bruttoarea om 569 
kvadratmeter. 
 
Byggnaden samt tomten uppfyller tillgänglighetskravet. Den planerade byggna-
den kommer att placeras enligt fastställd situationsplan. 
 
Ärendet är remitterat till miljöhandläggare för avlopp. Ett nytt minireningsverk är 
anlagt 2019. 
 
Skäl till beslut 
På den aktuella platsen finns det inga särskilda kulturmiljövärden eller andra en-
hetliga utformningsstilar att ta hänsyn till eller anpassa förslaget efter.  
 
Åtgärden stämmer väl överens med översiktsplanen Sörmlands hjärta - med plats 
för alla 2.2.6 bebyggelseutveckling på landsbygden. Förslaget anses inte medföra 
någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Vidare anser Samhällsbyggnadsnämnden att förslaget är lämpligt för 
sitt ändamål och har god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kapitlet 1 § plan 
och bygglagen (2010:900). 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 31 
§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Avgift 
Tidsfristen började löpa den 9 september 2022 och beslut fattades 17 november 
2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Av-
giften har inte reducerats med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900). Faktura översänds separat. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan   2022:2101 
Fasad- och sektionsritning    2022:2102 
Planritning 1   2022:2103 
Planritning 2   2022:2104 
Situationsplan   2022:2105 
Kompletterande uppgifter om avloppslösning 2022:2106 
 
Föreskrifter 
Följande handlingar ska i god tid innan det tekniska samrådet lämnas in till sam-
hällsbyggnadsnämnden: 
 
- Förslag till kontrollplan 
- Färdigställandeskydd 
- Energibalansberäkning 
- Konstruktionsritningar 
- Brandskyddsbeskrivning 
 
Upplysning 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta bygg- och miljöavdelningen för att 
bestämma tid för samråd. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnads-
nämnden har lämnat ett skriftligt startbesked enligt 10 kapitlet 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
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 gäl-
lande Plan- och bygglagstiftning. 
 
Åtgärden kräver uttryckligen tillstånd från alla fastighetsägare innan den utförs. 
Detta gäller även om du har fått bygglov och/eller startbesked. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                        Sida 
  

 
 Sammanträdesdatum 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-15  
 

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

276  

 
 
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 samhällsbyggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte del-
givits 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 ärende-
nummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska underteck-
nas 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. 
 
 
Skickas till: 
Fastighetsägare 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Akt 
 
Meddelande om kungörelse till: 
Enligt adressregister 
Post och inrikes tidningar 
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§ 106 SBN/2022:300 235 
 
Kubben 2, tillbyggnad industri 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för silo med stöd av 9 kapitlet 31 c § punkt 1 samt 9 kapitlet 

31 c § punkt 2 Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kapitlet 22-24 

§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att total avgift för åtgärden är 10 868 kronor i enlighet med tabell 2.23 till-

byggnad 0-50 kvadratmeter utan tekniskt samråd enligt taxa för plan- och 
bygglov (2018:5 – 206). 

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

plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att åtgärden inte kräver en kontrollansvarig. 
 
att fastställa kontrollplanen. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Den 1 september 2022 inkom en ansökan gällande uppförande av en mjölsilo på 
fastigheten Kubben 2. Fastigheten omfattas av detaljplanen MA90 som vann laga 
kraft 13 mars 1995. Planen medger att fastigheten får bebyggas med 50 procent 
totalt. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 10,5 meter. 
 
Ärendet 
Sökande har för avsikt att uppföra en mjölsilo i aluminium som komplement på 
fastigheten Kubben 2, silon anses vara nödvändig för verksamheten.  
 
Beslut om att bevilja bygglov finns sedan tidigare, § 26 SBN/2015:237 235, åtgär-
den hann dock aldrig uppföras innan bygglovets tidsfrist löpte ut. 
 
Fastigheten Kubben 2 har en total fastighetsarea om 13 646 kvadratmeter som 
får bebyggas med 50 procent, mjölsilon kommer att placeras enligt situationspla-
nen och har en diameter på 3,1 meter. Byggnaden har en totalhöjd på 13 meter  
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vilket innebär en avvikelse från detaljplanen som medger 10,5 meter som högsta 
byggnadshöjd. 
 
Hörande av berörda sakägare 
I enlighet med Plan- bygglagen (2010:900) 9 kapitlet 25 § har berörda sakägare 
hörts i ärendet. Ett grannehörande skickades ut 7 oktober 2022 där 8 fastighets-
ägare bedömdes som sakägare. Fem yttranden har inkommit, två stycken utan er-
inran, två stycken yttranden från ej hörda grannar och ett yttrande från en berörd 
granne. 
 
Inkomna synpunkter 
Ägaren till fastigheterna Tallbacken 15, 16 och 17, påpekar att byggnationen avvi-
ker ifrån detaljplanen och att informationen till närboende har varit dålig, samt 
känner en oro för ökad trafik då situationen redan idag är mycket ansträngd. 
 
Ägaren till fastigheterna Liden 3, 5, 6, 7 och 8 uttrycker en oro över att silon pla-
ceras väldigt nära, endast 55 meter från dennes hus. Personen känner att den di-
rekta omgivningen skulle förfulas radikalt och innebära högljudda och besvärliga 
lossningar från lastbil. 
 
En granne känner att det var för kort tid att besvara grannehörande med skickar 
med att det finns oro för ökat buller och har funderingar på om det finns andra 
anpassningar som kommer att påverka närområdet. 
 
Bemötande av synpunkter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ägaren till Tallbacken 15, 16 och 17 
inte är berörd granne i PBLs mening.  
Trafiken anses inte påverkas avsevärt.  
Synpunkterna inkomna från Linden 3, 5, 6, 7 och 8, angående placeringen av si-
lon, fastigheten är industri i detaljplanen och har varit så sedan 1995. Den tänkta 
åtgärden bedöms inte påverka omgivningens karaktär negativt.  
Ljudet från lastbilar kommer inte förändras från hur det är idag.  
 
Skäl till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att bygglov med avvikelse ska beviljas enligt 9 
kapitlet 31 b § punkt 2 Plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från de-
taljplanen men avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och är av begrän-
sad omfattning och nödvändig för att verksamheten ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Samt enligt 9 kapitlet 31 c punkt 2 § Plan- 
och bygglagen (2010:900) åtgärden avviker från gällande detaljplan om genom- 
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förandetiden för detaljplanen har gått ut och innebär en sådan annan användning 
av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som 
har bestämts i detaljplanen. 
 
Åtgärden anses inte heller medföra någon betydande olägenhet för grannar en-
ligt 2 kapitlet 9 § Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
Fasadritning   2022:1996 
Planritning   2022:1997 
Ansökan   2022:1998 
Kontrollplan   2022:1999 
Reviderad situationsplan   2022:2000 
 
Avgift 
Tidsfristen började löpa 6 september 2022 och beslut fattades 15 november 
2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Av-
giften har inte reducerats med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900). Faktura översänds separat. 
 
Föreskrifter 
Följande handling ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som underlag för 
slutbesked: 
- Intyg från byggherren att åtgärden överensstämmer med beviljat lov 
- Utförd och signerad kontrollplan 
- Lägeskontroll  
 
Upplysning 
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 gäl-
lande Plan- och bygglagstiftning. 
 
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 
§ plan- och bygglagen. 
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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 samhällsbyggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte del-
givits 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 ärende-
nummer) och vilken ändring i beslutet som önskas. Överklagandet ska underteck-
nas 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. 
 
 
 
 
Skickas till: 
Fastighetsägare 
Akt 
 
Meddelande om kungörelse till: 
Enligt adressregister 
Post och inrikes tidningar 
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§ 107 SBN/2021:243 221 
 
Nebulosan 7, Åtgärdsföreläggande med vite 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att förelägga ansvarig för fastigheten Nebulosan 7,  

 att omedelbart åtgärda samtliga skador på byggnadsdelen 
som innebär en hälso- och betydande skaderisk (etapp 1, rivning och sane-
ring) enligt 8 kapitlet 14 § samt 11 kapitlet 19 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 

 
att förelägga ansvarig för fastigheten Nebulosan 7,  

( att vidta åtgärderna enligt etapp 1 i detta föreläggande 
senast den 28 februari 2023 annars utdöms vite om 300 000 kronor enligt 
11 kapitlet 37 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 
att beslut och föreläggande gäller omedelbart, trots att dessa inte har vunnit 

laga kraft med stöd av 11 kapitlet 38 § plan- och bygglagen (2010:900). 
______________________ 
 
Sammanfattning 
Den 22 april 2021 inkom det en anmälan om att det var stora brister i underhållet 
av huvudbyggnaden på fastigheten Nebulosan 7. Vid platsbesök, den 26 april 
2021, kunde det konstateras och dokumenteras att yttertaket hade strukturella 
brister och att det i längden förelåg risk för att det ger vika. Vidare kunde stora 
svartmögel angrepp upptäckas inomhus i byggnaden, även dessa dokumentera-
des. Vid platsbesök 2 mars 2022 kunde man konstatera att läget inte har föränd-
rats och byggnaden var i ännu sämre skick. 
 
Ärendet 
En offert inkom 23 maj 2022 från entreprenör som utfört besiktning och gjort be-
dömning över åtgärder som behöver utföras för att byggnaden ska uppnå kraven 
för bostad, dessa innefattar: 
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Etapp 1 rivning och sanering 
- Sanering av hela fastigheten  
- Rivning av innerväggar (icke bärande) 
- Rivning av eventuellt skadade fönster 
- Rivning av tak samt takomläggning 
- Rivning av allt organiskt material i hela byggnadsdelen 
 
Etapp 2 återuppbyggnad samt invändigt återställande 
- Fönstermontage om det finns skadade fönster 
- Nya ytskikt 
- Nya innerväggar 
- Nya golv 
- Nytt kök 
- Nytt badrum och tvättstuga 
- Övriga eventuella fasadarbeten 
 
Eventuella tillkommande åtgärder: 
- Kostnader för ev. fuktskador samt uttorkning och sanering av dessa. 
- Kostnader för byte eller komplettering av bjälklag. 
- Kostnader för byte eller komplettering av regelstomme. 
- Kostnader för plywood bakom gips. 
- Kostnader för upprätning och förstärkning av väggar. 
- Kostnad för installation av jordfelsbrytare (lagkrav vid el. golvvärme). 
- Kostnad för demontering/omdragning av rör som kommer upp ur golv eller 

ner från tak. 
- Kostnad för asbestprovtagning eller asbestsanering ingår ej. Asbest var van-

ligt vid byggnation under 1950-, 60-talet, 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer utifrån ovan att det, om underhållsåt-
gärder inte omgående utförs, finns risk för att byggnadsdelen måste föreläggas 
om rivning samt att stor risk finns för strukturella problem och människors hälsa i 
angränsande byggnader av radhuslängden. Risken för skador på närliggande fas-
tigheter har ökat väsentligt över tid och det är därför av största vikt att åtgärder-
na utförs omgående.  
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Skäl till beslut 
Om fastighetsägaren bryter mot, eller åsidosätter, en skyldighet enligt Plan- och 
bygglagen får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åt-
gärden med stöd av 11 kapitlet 19 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
Offert   2022:1953  
Bilder inifrån byggnaden   2021:2879 
Åtgärdsföreläggande med vite  2021:3487  
 
 
Upplysningar 
Användningsförbud för huvudbyggnaden på fastigheten Nebulosan 7 föreligger 
fortfarande, då fara för liv och hälsa föreligger vid användande av byggnaden, 
med stöd av 11 kapitlet 33 § Plan- och bygglagen (2010:900). Se beslut § 47 
SBN/2021:243 221.  
 
Om ett föreläggande enligt 11 kapitlet 19 § Plan- och bygglagen (2010:900) inte 
följs får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumli-
ges bekostnad och hur det skall ske enligt 11 kapitlet 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Detta beslut kommer att skickas till lantmäteriets fastighetsinskrivning i enlighet 
med 11 kapitlet 40 § plan- och bygglagen (2010:900). Detta kommer att ske oak-
tat om beslut överklagas. 
 
 
Överklagan 
Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga. 
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla förklaring av varför du anser beslu-
tet är felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras. Tala om vilket beslut du 
överklagar genom att till exempel ange paragraf i protokollet och ärendets diari-
enummer. 
 
Överklagandet måste ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden senast tre 
veckor från den dag du fick del av beslutet. Datum för detta räknas utifrån kom-
munens expedieringsdatum. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen 
förtydligas. Uppge också postadress, telefonnummer dagtid samt eventuell e-
postadress. 
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Överklagandetiden för lov och förhandsbesked är tre veckor, men tiden räknas 
från olika tidpunkter beroende på hur klagande ska ha fått ta del av beslutet. För 
dem som har delgivits beslutet räknas tiden från det att de fick del av beslutet. 
För övriga börjar de tre veckorna räknas en vecka efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Fastighetsägare 
Akt 
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§ 108 SBN/2022:269 404 
 
Stav 1:37, strandskyddsdispens i efterhand för fritidshus 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kapitlet 18b § miljöbalken och med hänvisning till 7 kapitlet 

18c § punkt 1, meddela dispens från förbudet i 7 kapitlet 15 § miljöbalken, 
och tillåta sökanden att uppföra en fritidsbostad enligt ansökan på rubrice-
rad fastighet. 

 
att på karta ange tomtplats. 
 
att inom de 30 sydligaste metrarna av fastigheten ska ingen röjning, gräsklipp-

ning utställning av möbler eller andra åtgärder vidtas, som kan hindra all-
mänhetens passage. 

 
att bryggan får finnas kvar i befintligt skick och även ska vara allemansrättsligt 

tillgänglig. 
 
att sökande ska betala en handläggningskostnad om 10120 kr enligt kommun-

fullmäktiges taxa, antagen 2018-10-25 § 145, författning 2018:4-206. 
______________________ 
 
Bedömning 
1 Beslutet bedöms enligt miljöbalkens 7 kapitel. 25-26 §§, både befrämja sö-

kandes intressen och strandskyddets långsiktiga syfte.  
 
2 Tillgänglighet för allmänheten till strandområdet bedöms inte påtagligt för-

ändras med fritidshuset. Vidare påverkas inte livsvillkor för djur- och växtarter 
väsentligt. 

 
3 Särskilt skäl enligt 7 kapitel 18c § punkt 1 i miljöbalken bedöms vara relevant.  
 
Bakgrund 
Fastigheten Stav 1:37 bildades genom avstyckning från Stav 1:31, det blev klart 15 
juli 1942. Från början uppfördes två hus som stod i vinkel mot varandra. De fanns 
på fastigheten senast i mitten av 1950-talet, enligt uppgift i ansökan. I dag finns 
på fastigheten ett enbostadshus som används för fritidsbruk, samt tre komple-
mentbyggnader. Huvudbyggnaden fick bygglov 1976, året efter de allmänna  
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strandskyddsbestämmelserna tillkom. Inom ramen för detta beslut fanns ingen 
separat hantering av strandskyddsfrågan, något som är märkligt eftersom cirka 6 
meter av husets södra del sammanfaller med strandskyddszonen. I area räknat 
omfattar det cirka 56 kvadratmeter enligt mätning av huset uppifrån på ortofotot. 
 
Detta var en anledning till att sökande den 8 juli 2022 inkom med en ansökan om 
strandskyddsdispens i efterhand för detta fritidshus, inklusive en tomtplatsav-
gränsning. De vill få ordning på saken så att allt ska stämma med dagens bestäm-
melser. 
 
Större delen av fastigheten ligger inom strandskyddszonen genom närhet till Stav-
sjön. Enbart en mindre del av fastighetens norra del, bland annat de tre komple-
mentbyggnaderna och större delen av huvudbyggnaden, ligger utanför strand-
skyddszonen. Dessutom finns ett område med nyckelbiotop som enligt kartans 
skikt sträcker sig inom en stor del av fastighetens västra och södra del. Detta om-
råde ligger utanför alla byggnader. 
 
Som särskilt skäl åberopas att vid den tidpunkt då strandskyddsreglerna trädde i 
kraft, var fastigheten ianspråktagen på ett sådant sätt att allmänheten inte hade 
tillgång till den. 
 
19 juli 2022 gjordes ett platsbesök med sökandes medverkan. Platsen utgörs av en 
stor gräsmatta som sträcker sig ända ned till sjön, samt de fyra tidigare nämnda 
byggnaderna. Ungefär halvvägs mellan huvudbyggnaden och stranden finns träd 
och buskar med bär. Där finns även ett litet pumphus för intag av dricksvatten. 
Dessa delar av fastigheten bör ha tillkommit ungefär samtidigt som huvudbyggna-
den. I både väster och öster finns ett stängsel för inhägnad av betande kor. Dju-
rens betesyta sammanfaller rätt väl med nyckelbiotopen, framför allt inom fastig-
hetens västra del. Bara runt 10 meter från stranden står ett litet skjul och ett 30-
tal meter nordöst om detta ett annat. Det finns även en ganska lång brygga som 
anlades ungefär 1985-90 enligt en person som var med vid besöket.  
 
En första version av tjänsteskrivelsen, alltså ett förslag till beslut, skickades ut den 
6 september 2022. Fastighetsägarna fick då tre veckor på sig att inkomma med 
synpunkter. Detta eftersom förslaget till beslut innehöll för sökande negativa in-
slag.  
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Sökande inkom lite senare också in med några synpunkter: 
 
1) Att tomtplatsgränsen ska sträcka sig ända ned till strandlinjen. 
2) Att bryggan ska få finnas kvar. I första versionen föreslogs att denna skulle tas 

bort. 
3) Att handläggningsavgiften ska sänkas åtminstone delvis med tanke på att 

detta ärende gäller en ansökan långt i efterhand. Ärendet borde enligt sö-
kande ha hanterats av kommunen redan i mitten av 1970-talet. 

 
Bedömning  
Möjligheten till fri passage för allmänheten inom strandskyddszonen bedöms inte 
förändras med huvudbyggnadens fortsatta existens på sin nuvarande plats. Detta 
genom att den står nästan 100 meter från stranden ungefär där de ursprungliga 
byggnaderna stod. Inte heller bör växt-eller djurliv försämras i något avseende 
genom att ytan runt bostaden utgörs av gräsmatta. 
 
I ansökan ingick flygbilder från olika år, 1958, 1960 och 1975. När man tittar på 
dem får man intrycket att det var tätare vegetation på fastigheten 1975, alltså 
året när de allmänna strandskyddsbestämmelserna började gälla. Detta stämmer 
väl överens med datakartans historiska ortofoton och måste då ligga till grund för 
vilka senare exploateringar som kan tillåtas. Det bör i praktiken innebära att ingen 
röjning av skog ska tillåtas de sydligaste 30 metrarna av fastigheten, inte heller 
någon gräsklippning eller annat som tar i anspråk platsen. Det innebär även ute-
möbler och annat som kan ha en avhållande effekt på allmänhetens passage, till 
exempel om det finns någon mindre byggnad som saknar strandskyddsdispens 
och som uppfördes efter halvårsskiftet 1975. 
 
En lämplig tomtplatsavgränsning bedöms omfatta den del av fastigheten som i 
norr avgränsas av den nordligaste komplementbyggnaden), i väster av den väst-
ligaste komplementbyggnaden (med några meters marginal till byggnaderna), i ös-
ter av östlig fastighetsgräns samt i söder av en linje dragen 30 meter norr om 
strandlinjen.   
 
Bemötande av sökandes synpunkter 
1) Att tomtplatsen ska sträcka sig till ända ned till strandlinjen rimmar inte så bra 

med det faktum att fastigheten tidvis haft tätare vegetation. Till exempel var 
det enligt flygbilderna tätare strandnära vegetation 1975 jämfört med 1960. 
Detta talar för att den sydligaste delen av fastigheten även i fortsättningen ska 
få vara allemansrättsligt tillgänglig. 
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2) När det gäller bryggan har Flens bygg- och miljöavdelning ändrat uppfattning 
efter ett möte den 13 oktober där ärendet togs upp. Dock med den reservat-
ionen att även bryggan ska vara allemansrättsligt tillgänglig. 

 
3) Att kostnaden för ärendehanteringen ska sänkas bedöms inte relevant. Ären-

det har i skrivande stund tagit mer än 8,5 timmar handläggning och kommer i 
slutändan upp i storleksordningen 10 timmar som ordinarie utgift baserar sig 
på. Faktura skickas separat efteråt. 

 
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 Samhällsbyggnads-
nämnden inom tre (3) veckor från det att Ni fått del av beslutet. 
 
Information 
Länsstyrelsen meddelar sökande inom 3 veckor efter mottaget beslut, om man tar 
in ärendet för prövning eller ej.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Akt 
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§ 109 SBN/2022:315 404 
 
Hårdvallsäng 1:3, strandskydd med villkor och avgift 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta den södra byggnaden stå kvar med stöd av 7 kapitlet 13 § i miljöbalken. 
 
att den norra byggnaden ska flyttas till en plats utanför strandskyddszonen. 

Detta ska vara gjort senast 30 april 2023. 
 
att fastighetsägaren ska betala en handläggningskostnad om 12 504 kronor för 

nedlagd arbetstid. Detta enligt kommunfullmäktiges taxa, antagen 2018-
10-25 § 145, författning 2018:4-206. 

 
att därefter avskriva ärendet.  
______________________ 
 
Bedömning 
1 Beslutet bedöms enligt miljöbalkens 7 kapitel. 25-26 §§, både befrämja mar-

kägarens intressen och strandskyddets långsiktiga syfte.  
 
2 Tillgänglighet för allmänheten till strandområdet bedöms inte påtagligt för-

ändras med det södra huset stående på sin nuvarande plats. Vidare påverkas 
inte livsvillkor för djur- och växtarter väsentligt. Det norra huset bedöms ha 
tillkommit efter att strandskyddszonen utökades till 300 meter, varför denna 
byggnad ska flyttas till en plats utanför strandskyddszonen. 

 
Bakgrund 
Den 13 april 2022 inkom länsstyrelsen med uppgift att eventuella grävnings- och 
byggåtgärder utförts i strandskyddat område på land på fastigheten Hårdvallsäng 
1:3.  
 
Dagen efter kontrollerades via ortofoto fastighetens olika byggnader. Bostaden 
med adress Hårdvallsäng fanns 1960 strax söder om nuvarande strandskyddsgrän-
sen. Alltså inget att ifrågasätta. De tre som ligger ca 160-200m från vattnet fanns 
ej 2008 utan tillkom åren 2011-16 som det ser ut på ortofotona. Därefter kontrol-
lerades om det finns bygglov för dessa. Svaret blev ja för den större i söder som 
fick bygglov 2008 med ändringar 2009. Frågetecken för de övriga två strax norrut.  
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Länsstyrelsen meddelade strax efteråt att den 28 juni 2013 beslöt de om utökat 
strandskydd från 100 till 300 meter. Från en bygglovshandläggare inkom informat-
ion att om dessa byggnader är komplementbyggnader till enbostadshus, kräver de 
inte bygglov. 
 
Första tolkningen av situationen blev att båda byggnaderna tillkom under åren 
2015-16 utan strandskyddsdispens, alltså på ett felaktigt sätt. 
 
Den 8 juni 2022 meddelade Bygg- och miljöavdelningen ägaren om ett platsbesök 
där man kunde notera att byggnaderna ännu står kvar.  
 
Därmed ansågs då finnas två alternativ: 
 
1) ta bort dessa båda, eller 
 
2) Inkomma med ansökan om dispens i efterhand.  
 
Ägaren fick brevet och under sommaren sökte han information i ärendet för att 
kunna uppge när byggnaderna tillkom på plats. Den södra större byggnadens hu-
vudsakliga konstruktion såsom timmerväggar och takås uppfördes innan 28 juni 
2013 då strandskyddet utökades från 100 till 300 meter.  
 
Enligt Peter Ström, Verkställande direktör på HPS Kulturmiljövård AB, ser man på 
bilder från maj/juni 2013 att grunden till den södra större byggnaden då var helt 
klar samt att vatten, avlopp och el var klart. Vidare skrev han att byggmaterialet 
hämtades i Mora under perioden maj-juni samma år. De blev klara innan mid-
sommarhelgen som det året inföll 21-23 juni.  
 
Den 19 september 2022 gjordes en ytterligare granskning av markägarens senaste 
information inklusive bilder: Flygbilderna från 2013 var från någon vecka in i juni, 
alltså 3 veckor innan strandskyddet utökades till 300 m. Då fanns inget synligt på 
flygbilden. Nästa flygbild var från 2015 då man kunde se den södra av de båda 
ifrågasatta byggnaderna. Den norra kunde man varken se på 2015 eller 2017 års 
flygbild, utan först på 2019 års bild. Bygg- och miljöavdelningens tolkning av dessa 
bilder och tidigare information blir då att man kan låta den södra byggnaden stå 
kvar. Detta eftersom ägaren till synes verkar ha kommit igång strax innan utök-
ningsbeslutet till 300 m strandskyddszon verkställdes. Det finns heller inga bevis 
för vilket datum 2013 den faktiskt blev klar. Den norra byggnaden tillkom dock ti-
digast en bit in på 2017 efter det årets flygbild, vilket är ett klart övertramp i tiden 
jämfört med 28 juni 2013. Därför anser bygg- och miljöavdelningen att mark- 
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ägaren behöver ansöka om strandskyddsdispens i efterhand för denna, eller av-
lägsna den.  
 
Den 11 oktober 2022 meddelade ägaren att han kommer att flytta den mindre 
norra byggnaden upp till gårdscentrumet, utanför strandskyddat område. Intill 
stora ladugårdens baksida finns det yta för detta. 
 
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 Samhällsbyggnads-
nämnden inom tre (3) veckor från det att Ni fått del av beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Markägare 
Akt  
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§ 110 SBN/2022:307 424 
 
Bettna-Löta 12:8, förbud med vite att släppa ut otillräckligt renat 
avloppsvatten 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att från och med 2023-07-01 förbjuda , att släppa 

ut spillvatten från WC och BDT (bad-disk- och tvättvatten) till den bristfäl-
liga avloppsanläggningen på fastigheten Bettna-Löta 12:8, vid vite om  
250 000 kronor. 

 
att beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsre-

gistret. Beslutet gäller därmed mot eventuell ny fastighetsägare. 
 
att fastighetsägaren ska betala 2 605 kronor för handläggning av ärendet. 
 
Beslutet tas med stöd av 1 kapitel 1 §, 2 kapitel 2 §, 9 kapitel 7 §, 26 kapitel 9 och 
14 §§, 27 kapitel 1§ i miljöbalken (1998:808), samt 12 § i förordning om miljöfar-
lig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 
 
Bakgrund 
Sörmland Vatten och Avfall AB vet att fastigheten Bettna-Löta 12:8 har eget vat-
ten och egen slamavskiljare. Även att den har servis för allmänt vatten och av-
lopp, dock utan att vara inkopplad. Därför ville de den 22 januari 2021 veta om 
fastighetens enskilda avloppsanläggning ansågs godkänd.  
 
Bygg- och miljöavdelningens reaktion blev att fastigheten normalt sett borde 
vara ansluten till allmänt vatten och avlopp, genom sin placering inom verksam-
hetsområde för vatten och avlopp. Därför gjordes den 31 mars 2021 en tillsyn av 
den enskilda avloppsanläggningen som ännu finns kvar. Fastighetsägaren 
nämnde i sammanhanget att 1987 grävdes en spillvattenledning från hans slam-
avskiljare av, vilket medförde att ledningen kopplades på det allmänna avlopps-
nätet i stället. Slamavskiljaren behölls varför han enligt egen uppgift har kvar sin 
slamtömning samtidigt som vätskefasen åker vidare till det allmänna avloppsnä-
tet.  

 
Fastighetsägaren kunde inte hitta det papper som bevisade detta, men skulle 
kolla med bonden på Bettna-Löta 18:1 som han sade var säker på hur det hade 
gått till.  
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Bygg- och miljöavdelningen meddelade sedan Sörmland Vatten allt detta. Dis-
kussionen gick vidare i riktningen att det bästa skulle vara att koppla på fastig-
heten till allmänt avlopp och därmed eliminera behov av vanlig slamtömning. 
Särskilt som det saknas skriftligt dokument på att det är som ägaren säger.  
 
Vid besök på plats framkom att dagvatten från takavrinning med mera leds till en 
dagvattenbrunn med vidare transport till det kommunala avloppsnätet. Spill-
vattnet med WC och BDT (bad-disk-tvätt) leds till en vanlig slamavskiljare där det 
fasta materialet stannar kvar för upphämtning av slambil. Vätskefasen åker enligt 
ägare vidare till kommunala avloppsnätet.  
 
Bygg- och miljöavdelningens slutsats blev att då ska anläggningen i sin helhet 
vara godtagbar eftersom fastighetens avlopp i praktiken är påkopplad det all-
männa avloppsnätet, om allt stämmer. Ärendet avslutades i tro att allt var som 
det skulle.  
 
Ny information från Sörmland Vatten 2022 
Den 7 oktober 2022 återkom Sörmland Vatten med ny information i ärendet. De 
hade filmat ledningarna till fastighet Bettna-Löta 12:8 och ej kunnat se att det 
finns något spillvatten i spillvattenledningen. Deras slutsats blev att kunden en-
bart använder sina egna brunnar för kvittblivning av sitt avloppsvatten. Sörmland 
vattens vidare åsikt var att ägaren behöver koppla på sig till det allmänna av-
loppsnätet men ha kvar eget dricksvatten om detta är av bra kvalitet.  
 
Bygg- och miljöavdelningens slutats är att om en filmning av ledningar visat att 
fastighetens avloppsvatten inte leds ut till allmänna avloppsnätet, så finns det 
inte kvar några andra alternativ än att verkligen koppla på sig till detta nät. 

   
Bedömning och motivering av beslut 
Flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en koppling till de enskilda av-
loppens miljöpåverkan, till exempel: 
 

· Grundvatten av god kvalitet 
· Levande sjöar och vattendrag 
· Myllrande våtmarker 
· Ingen övergödning 
· Giftfri miljö 
· Hav i balans 
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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 slam-
avskiljning för rening av hushållsavloppsvatten.  

 
Denna fastighet ligger omgiven av flera andra fastigheter varför det är väldigt vik-
tigt att ha en fullgod avloppsanläggning. Det har gått 35 år sedan händelsen med 
avgrävd spillvattenledning från slamavskiljaren. Någon bevisad påkoppling till 
allmänna avloppsnätet har inte heller inkommit. Därför bedöms fastigheten ald-
rig haft någon godtagbar avloppsanläggning, med dagens mått mätt. 
  
Bygg-och miljöavdelningen bedömer vidare att det är väl motiverat med ett be-
slut om förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från Bettna-Löta 
12:8, förenat med vite. Vitet sätts av princip till ett högre belopp än vad det 
skulle kosta att ansluta sig till det allmänna avloppsnätet. I detta fall cirka 26 500 
kronor mer. 
 
Avgift 
För samhällsbyggnadsnämndens prövning i form av kommunicering, ärendebe-
redning och övrig handläggning tas en avgift ut motsvarande 2,5 timmar, enligt 
Flens kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskydds-
lagens tillämpningsområde (2018:4 - 206), med 1 042 kronor för varje timme 
nedlagd handläggningstid i ärendet. Detta innebär att avgiften för handläggning-
en blir 2 605 kronor. Faktura översänds separat. 

Lagstöd  
Miljöbalk (1998:808)  
1 kapitlet: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 tryg-
gas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, rå-
varor och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
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2 kapitlet: 
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 åt-
gärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada 
eller olägenhet. 
 
9 kapitlet: 
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 än-
damål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Rege-
ringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan an-
mälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra in-
rättningar. 
 
26 kapitlet: 
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 kapitlet: 
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela fö-
reskrifter om avgift för myndigheters kostnader för  
1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har medde-

lats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-
förordningar inom denna balks tillämpningsområde. 

 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899):  
12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoa-
lett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående 
rening än slamavskiljning. 
 
Övrig information 
För att slippa vitet måste det först visas antingen att ingen mer bor i huset, eller 
att det finns en godkänd avloppsanläggning kopplat till huset. I det sistnämnda 
fallet brukar det krävas påkoppling till allmänna avloppsnätet, eftersom huset 
ligger inom allmänna avloppsnätets område. Så har det historiskt sett ut i många 
tidigare juridiska domar. 
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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 samhällsbyggnads-
nämnden inom tre (3) veckor från det att Ni fått del av beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Fastighetsägare  
Inskrivningsmyndigheten 
Akt 
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§ 111 SBN/2022:260 007 
 
Yttrande över revisionsrapport - granskning av myndighetsutöv-
ningen inom samhällsbyggnadsnämnden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens svar till revisionsrapport - 

granskning av myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsnämnden, och 
överlämna svaret till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2022-08-25 ta del av revisionsrapport som 
genomförts av revisionsfirman PwC, på uppdrag av kommunens lekmannarevis-
ion. Syftet med rapporten är att granska myndighetsutövningen inom samhälls-
byggnadsnämnden, för att se till att den är ändamålsenlig och sker med tillräcklig 
intern kontroll.  
 
Under arbetet med att ta fram rapporten har förvaltningen varit involverad i så-
väl intervjuer som med att ta fram underlag för revisorernas granskning. Den 
sammanfattande bedömningen av revisorerna är att nämnden ”inte helt” har en 
ändamålsenlig myndighetsutövning. 
 
Revisorerna lämnar fem rekommendationer till nämnden utifrån resultatet av 
granskningen. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar nedan kommentarer utifrån 
revisorernas rekommendationer. 
 
- Säkerställa tillräckliga resurser inom området miljö- och hälsoskydd så att 

lagstadgad tillsyn utförs i enlighet med upprättade tillsynsplaner. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i behovsutredning för miljöbalken år 2022-2024 
redovisat att befintliga resurser inte är tillräckliga för att klara av det identifierade 
behovet av tillsynsinsatser. Behovet rör sig om cirka 7,5 heltidstjänster och i nulä-
get är bemanningen 5,5 heltidstjänster. På miljö- och hälsoskyddssidan har det 
under år 2022 även varit viss personalomsättning. Detta har ytterligare påverkat 
avdelningen negativt i förhållande till den planerade tillsynen. Kommunfullmäk-
tige beslutade i strategisk plan med budget 2022 om ett tillskott till bygg- och mil-
jöavdelningen. Detta har främst använts för att stärka resurserna inom bygglov,  
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där ett stort behov har funnits, men det har även frigjort vissa resurser för miljö-
handläggarna.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på flera sätt för att framöver säkerställa 
att tillräckliga resurser finns. Dels genom rekrytering för att täcka vakanser och se 
till att kompetensen säkras, dels genom kartläggning och analys av vilka uppgifter 
som ska utföras av miljöinspektörer och vilka uppgifter som ska utföras av admi-
nistrativ personal. Ett behov av utökade resurser inom främst miljötillsyn kvarstår 
dock.  
 
- Säkerställa att behov av processkartläggning avseende bygglovshantering 

samt tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskydd upprättas och doku-
menteras. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden delar revisorernas synpunkt att en processkartlägg-
ning kan vara av nytta för myndighetens arbete. Bygglovsprocessen i kommunen 
kartlades av samhällsbyggnadsförvaltningen under år 2016-2017, vilket var ett 
omfattande arbete. Även processerna kopplat till miljö- och hälsoskydd har kart-
lagts vid tidigare tillfällen då förvaltningen arbetade med att ta fram egna e-
tjänster, ett arbete som sedan dess har startats om i och med valet av en ny leve-
rantör. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ingen separat verksamhetsutvecklingsorgani-
sation, vilket innebär att utvecklingsfrågor ligger kopplat till respektive verksam-
het och alla utvecklingsprojekt måste rymmas inom ramen för verksamheten. 
Under år 2021 till 2022 har fokus för bygg- och miljöavdelningens utvecklingsar-
bete varit införande av ett nytt verksamhetssystem, vilket har upptagit den tid 
och de resurser som funnits tillgängliga för utveckling. Under hösten 2022 till vår 
2023 är fokus att implementera en e-tjänsteplattform.  
 
En del av arbetet med e-tjänster kommer innefatta kartläggningar av respektive 
process. Det är samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att om en process-
kartläggning ska genomföras så är det framförallt för att det skapar en nytta för 
de som använder våra tjänster och arbetet bör inte göras som ett separat projekt 
utan integrerat med arbetet kring e-tjänster. 
 
- Säkerställa att uppföljning av internkontrollplan inkluderar tydlig redogörelse 

över genomförda kontroller vad gäller exempelvis frekvens och utförda stick-
prov. 
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Nämndens internkontroll redovisas genom en årlig uppföljning till samhällsbygg-
nadsnämnden, där resultatet av varje kontrollpunkt redovisas i skriftlig from som 
en redogörelse för genomförd kontroll och där resultatet är kommenterat. Arbe-
tet med internkontrollen sker dock löpande under hela året. Samhällsbyggnads-
förvaltningen tar med sig revisorernas synpunkt inför kommande redovisningar 
av internkontroll för att ytterligare förbättra redovisningen till nämnden. 
 
- Säkerställa att nämnden erhåller systematisk och fullödig rapportering av ge-

nomförd NKl-undersökning för företagare samt utreder behov av motsva-
rande undersökning för invånare och andra intressenter för att på ett trans-
parent vis kunna fatta beslut mot bakgrund av redovisat resultat. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte revisorernas synpunkt att NKI-
undersökningen inte har redovisats för nämnden på ett systematiskt och fullödigt 
sätt. Vid nämndens sammanträde i maj 2022 presenterades en redovisning av re-
sultatet inom samtliga områden som mäts kopplat till nämndens verksamhets-
område. Redovisningen innehöll inte enbart en presentation av utfallet, utan 
även en analys kring möjliga orsaker till utfallet, identifikation av brister och styr-
kor, samt förslag till åtgärder. NKI används systematiskt i förbättringsarbetet 
inom förvaltningen och en uppföljning sker även kopplat till kommunens styrmo-
dell då resultatet redovisas som en indikator i strategisk plan. 
 
- Utreda behov av att systematiskt följa nyckeltal avseende lagstiftade hand-

läggningstider. 
 

När det gäller handläggningstider, så är det framförallt kopplat till bygglov som 
det finns en tydlig lagstiftning om beslut inom tio veckor från komplett ansökan. 
Redovisning och uppföljning av handläggningstiderna inom bygglov ingår i ”kom-
munens kvalitet i korthet” (KKIK), uppföljning sker årligen och redovisas även i 
kommunens årsredovisning. Senaste redovisade utfallet var en mediantid på 14 
dagar från komplett ansökan och 44 dagar från första ansökan. Nämnden tar till 
sig av rekommendationen att systematiskt följa handläggningstiderna även inom 
andra myndighetsområden. 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Akt 
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§ 112 SBN/2022:316 006 
 
Sammanträdestider 2023 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att samhällsbyggnadsnämnden under 2023 sammanträder 24 januari, 28 feb-

ruari, 21 mars, 18 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 14 no-
vember och 12 december, med början klockan 08.30. 

 
att beredningsmöten med presidiet under 2023 sker 10 januari, 14 februari, 

7 mars, 28 mars, 9 maj, 8 juni, 15 augusti, 12 september, 31 oktober och 28 
november med början klockan 13.00. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås sammanträda vid tio tillfällen under 2023. 
Föredragning av ärenden föreslås börja klockan 08.30. Beredningsmöten med 
presidiet sker vid tio tillfällen med start klockan 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyreslen 
Akt 
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§ 113 SBN/2022:10 042 
 
Nämndrapport 4 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad rapport för perioden januari – oktober 2022. 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Nämndrapport 4 omfattar perioden januari – oktober 2022. Utfallet visar ett plus 
på cirka 1,5 miljoner kronor och ligger i ungefär samma nivå som vid delåret. 
Kommentarer till avvikelser lämnas per verksamhet i rapporten. 
 
Även helårsprognosen beräknas hamna på ett överskott på 1,5 miljoner kronor. 
Utfall och prognos gällande investeringsmedel redovisas. 
 
Inga förändringar eller ny information gällande måluppfyllelse rapporteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 114 SBN/2022:1 000 
 
Anmälningsärenden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Anmälningsärenden inkomna under perioden 14 september till och med 2 no-
vember 
 
Kommunstyrelsen 
- Beslut 220905 § 99 om förslag till övergripande moment för intern kontroll 

2023, för samtliga nämnder och när tillämpligt för helägda bolag 
 
Kommunfullmäktige 
- Beslut 220926 om bildande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

för omvandlingsområdet Orrhammar 
 
- Beslut 220926 om Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten 

och  
 dagvatten på gata utmed Oppundavägen i Bettna, Flens kommun 
 
- Beslut 220926 om sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
 
Kommunala Handikapprådet 
- Beslut 220919 om revidering av reglemente för funktionsrättsrådet Flen 
 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
- Beslut 220919 om att avslå överklagande av samhällsbyggnadsnämndens 

beslut om förhandsbesked, Remna 1:27 
 
- Beslut 220920 om anmälan om vattenverksamhet för återställning av hydro-

login uppströms Pillat sjö, Mellösa-Näs 1:156 
 
- Beslut 220926 om att avslå överklagande av kommunens beslut att avslå an-

sökan om bygglov för komplementbyggnad, Sparreholm 13:1 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                        Sida 
  

 
 Sammanträdesdatum 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-15  
 

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

303  

 
 
- Beslut 220927 om anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Bettnaby 

3:1, Bettna-Löta 18:1 och Bettna-Löta 21:1 
 
- Beslut 220927 om att bevilja strandskyddsdispens för att utföra dikesplugg-

ning i syfte att återställa hydrologin inom Stora Fjällsjön, Botvids mosse, 
Mellösa-Näs 1:156 

 
- Beslut 221007 om att inte pröva samhällsbyggnadsnämndens beslut om 

strandskyddsdispens, Mellösa-Näs 1:156 
 
- Beslut 221017 om att avsätta medel för byte/ombyggnad av trätrappor vid 

gravfält, Grinda 2:9 och Malma-Lundby 1:2 
 
- Beslut 221018 att avvisa överklagande av samhällsbyggnadsnämndens be-

slut om bygglov för komplementbyggnad, Flenmo 3:72 
 
- Beslut 221019 om att avslå ansökan om bygglov för installation av trapphiss, 

Mellösa-Näs 7:72 
 
- Beslut 221026 om att fastställa ned villkor samhällsbyggnadsnämndens be-

slut om strandskyddispens, Fagernäs 1:20 
 
- Beslut 221027 om överprövning och upphävande av strandskyddsdispens, 

Aspön 1:2 
 
- Beslut 221028 om upphävande av samhällbyggnadsnämndens beslut om 

strandskyddsdispens, Hytternäs 1:5 
 
- Beslut 221101 om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till fornlämning 

L2020:11269 vid ombyggnad av väg 55 inom Dal 1:1 
 
- Beslut 221101 om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde vid ombyggnad 

av väg 55 inom Bygget 1:11 
 
- Beslut 221101 om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde vid ombyggnad 

av väg 55 inom Vadsbro 2:2 
 
- Beslut 221101 om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till fornlämning 

L1985:4953 vid ombyggnad av väg 55 vid Dal 1:1 
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- Inventering av flodkräfta i Södermanlands län 2022 
 
Trafikverket 
- Underrättelse 220927 om Trafikverkets beslut om riksintressen för kommu-

nikationer 
 
- Beslut 220928 om Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Söderman-

lands län 
 
Energimarknadsinspektionen 
- Beslut 220928 om återkallelse av nätkoncession för linje och fråga om åter-

ställningsåtgärder 
 
T157 
Ansökan om föreningsregistrering 
 
Dunkers Hembygdsgård- och Kyrkokör 
Ansökan om föreningsregistrering 
 
Grinda SportsClub 
Ansökan om föreningsregistrering 
 
Varpflätans vävstuga 
Ansökan om föreningsregistrering 
 
Framtida förening 
Ansökan om föreningsregistrering 
 
IOGT-NTO Afganska Förening 
Ansökan om föreningsregistrering 
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§ 115 SBN/2022:2 002 
 
Delegationsbeslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Redovisade delegationsbeslut under perioden 14 augusti till och med 2 novem-
ber 2022 finns hos samhällsbyggnadsförvaltningens administrations- och eko-
nomiavdelning. 
 
Bygg- och miljöavdelningen 
Bygg §§ 617 – 703, 705 - 760 
Miljö §§ 319 – 365, 367 - 372 
 
Tekniska avdelningen 
§§ 98 - 119 
 
Räddningstjänsten 
§§ 64 - 73 
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§ 116 SBN/2022:3 000 
 
Synpunkter 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisade synpunkter till handlingarna förutom SPH/2022:247, 

SPH/2022:253 och SPH/2022:261 som behandlas på nästa sammanträde. 
______________________  
 
Bakgrund 
Inkomna synpunkter under perioden 14 september till och med 2 november 
2022. 
 
Beteckning Beskrivning Datum 
SPH/2022:211 Trafiksituation på Storgatan efter enkelriktning 

av gatan 
 

2022-09-15 

SPH/2022:212 Väg i dåligt skick, Bo Hammarskjölds väg Broge-
torp 
 

2022-09-15 

SPH/2022:213 Röjning av sly runt sjön Bjuren 
 

2022-09-16 

SPH/2022:214 Avsaknad av busskurer på hållplatser Sparreholm 
 

2022-09-20 

SPH/2022:215 Saknas skyltar på Gribergsgatan 
 

2022-09-20 

SPH/2022:216 Problem  med trottoar korsningen Storgatan och 
Götgatan 
 

2022-09-21 

SPH/2022:217 Beröm för vackra planteringar i Flen 
 

2022-09-23 

SPH/2022:218 Mossbelupna parksoffor 
 

2022-09-23 

SPH/2022:219 Inkommen synpunkt om eldning av trädgårdsav-
fall och eldningsveckor 
 

2022-09-26 

SPH/2022:223 Bilar som står för länge på parkering, Prins Wil-
helms väg Flen 
 

2022-09-29 
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SPH/2022:224 Väg i dåligt skick, Frändestavägen Flen 
 

2022-09-29 

SPH/2022:225 Dålig vägar, djupa hålor, Januari-, April- och Juni-
vägen samt Dag Hammarsköds väg 
 

2022-09-29 

SPH/2022:226 Parksoffor i dåligt skick 
 

2022-09-29 

SPH/2022:227 Aspö kursgård och fridlyst träd 
 

2022-09-30 

SPH/2022:228 Okopplade hundar runt Brogetorp 
 

2022-09-30 

SPH/2022:229 Underhåll av gator och grönområde, Brogetorp 
 

2022-10-03 

SPH/2022:230 Belysning på Landsvägsgatan Sparreholm 
 

2022-10-03 

SPH/2022:232 Inkomna synpunkter gällande vattensam-
ling/översvämning i gångtunnel till Bjuren 
 

2022-10-04 

SPH/2022:234 Hastighetssänkning på väg vid infarten till Migra-
tionsverket 

2022-10-05 

SPH/2022:235 Målning och uppmärkning av parkeringsrutor på 
parkering von Kraemers väg/Nybblegatan 
 

2022-10-06 

SPH/2022:236 Gamla lyktstolpar Ugglevägen/Gökstigen/Humle-
vägen 
 

2022-10-06 

SPH/2022:237 Önskemål tillsätta behållare på hållplats vid Åsen 
 

2022-10-06 

SPH/2022:238 Tänd takbelysning på dagtid i simhallen 
 

2022-10-07 

SPH/2022:239 Dålig väg från rondellen till Fridhemsvägen och 
korsningen Brogetorspvägen 
 

2022-10-07 

SPH/2022:240 Översvämning i dagvattenbrunnar på Lägergatan 
 

2022-10-10 

SPH/2022:241 Stopp i vägbrunn i vändzonen på Stallvägen Ske-
bokvarn 
 

2022-10-10 

SPH/2022:242 Belysning på Landsvägsgatan Sparreholm även 
om fartkontroll/kameror 
 
 

2022-10-11 
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SPH/2022:243 Parkeringsförbud Götgatan/Storgatan/Drottning-

gatan Flen 
 

2022-10-12 

SPH/2022:244 Anmälan om hög fart på skolväg Bettna 
 

2022-10-13 

SPH/2022:245 Trafiksituation i Malmköping under lördagar 
 

2022-10-17 

SPH/2022:246 Hastighetsöverträdelser på Förrådsgatan Malm-
köping 
 

2022-10-17 

SPH/2022:247 Skrotbilsparkering vid Bjurängsvägen samt upp-
ochnervänd flytbrygga i Flensån 
 

2022-10-17 

SPH/2022:248 Grus i vägtunnel väg 57, Bjuren 
 

2022-10-17 

SPH/2022:252 Överfulla vägbrunnar Skarvnäsvägen Sparreholm 
 

2022-10-25 

SPH/2022:253 För smal ramp vid Gästgivargården/textilmuseet 
Malmköping 
 

2022-10-25 

SPH/2022:256 Synpunkt gällande julbelysning 
 

2022-10-31 

SPH/2022:258 Synpunkt om elljuspåret Flen 
 

2022-11-01 

SPH/2022:259 Större vattensamling drabbar 3-4 platser året om 
parkering i anslutning till Sveaparken Flen 

2022-11-02 

SPH/2022:260 Trasig trottoar bredvid nedfarten till Wärds-
husets hotelldel Malmköping 
 

2022-11-02 

SPH/2022:261 Belysning av Strandvägen Sparreholm 2022-11-02 
 
 
 




