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SBN § 22  Dnr 2021-00002  
 
Verksamhetsrapport 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund redogjorde för 
verksamhetsrapporten för februari 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport  
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade godkänna redovisningen av 
verksamhetsrapporten. 
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
__  
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SBN § 23  Dnr 2021-00053  
 
Ekonomisk rapport till KS  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om minus 5,5 mnkr 
vid utgången av februari månad, vilket beror på att samtliga avdelningar 
påvisar ett minusresultat i jämförelse med periodens budget. 
 
Personalkostnaderna följer i stort sätt budget för årets första månader. 
Årets investeringsram uppgår till 154 mnkr. Nämnden önskar utöver det 
föra med sig cirka 133 mnkr från tidigare år.     
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport till KS  
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade godkänna ekonomisk rapport till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
__  
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SBN § 24  Dnr 2020-00262  
 
Beslut om planbesked för Stora Aggerudsudden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 23 november 2020 ansökte fastighetsägare till Aggerud 2:50 och 
2:52 planbesked för Stora Aggerudsudden. Fastigheterna är belägna norr 
om Aggeruds reningsverk. Sökande efterfrågar en ny detaljplan som 
medger fastighetsreglering och nya byggnader för bostadsändamål på 
fastigheterna. Vidare anser sökande att det vore fördelaktigt om 
detaljplanen även omfattar närliggande bostadsfastigheter i området.  
 
Den gällande detaljplanen är från 1970 och anger markanvändningen 
park för allmänt ändamål för samtliga bostadsfastigheter nordöst om 
Aggeruds reningsverk. I praktiken innebär detta att fastighetsägarna inte 
får bygglov för ändamålet bostad då marken i juridisk mening ska vara 
tillgänglig för allmänheten. 
 
Avdelningen för samhällsutveckling och geodatabas gör bedömningen att 
bostadsfastigheterna i området är i behov av en ny detaljplan. Den största 
problematiken för en ny detaljplan är att bostäderna är belägna inom 
rekommenderat skyddsavståndet från Aggeruds reningsverk. Störningar 
från reningsverket samt verksamhetens eventuella behov att hinderfritt 
kunna utökas i framtiden behöver undersökas närmare. Riskreducerande 
åtgärder kan behöva säkerställas för att en ny detaljplan ska kunna antas. 
 
Detaljplanen bedöms kunna påbörjas under år 2022 och bli antagen under 
år 2024. Till följd av prioriteringar och resurser kan tidplanen komma att 
ändras. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 
 
enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet 2 - 5 §§ ge ett positivt planbesked 
för en ny detaljplan för Stora Aggerudsudden   
 
samt att; 
 
avgift utgår med 15 000 kronor (1.2 medelstor åtgärd) enligt plan, mät- 
och karttaxa 2020-11-10 § 256 i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900) 12 kapitlet 8 § 1 punkten.   
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Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked dnr: 20204 
Bedömning av planbesked för Stora Aggerudsudden dnr: 20685  
Förslag till beslut om planbesked för Stora aggerudsudden dnr 20630  
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
 
enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet 2 - 5 §§ ge ett positivt planbesked 
för en ny detaljplan för Stora Aggerudsudden   
 
samt att; 
 
avgift utgår med 15 000 kronor (1.2 medelstor åtgärd) enligt plan, mät- 
och karttaxa 2020-11-10 § 256 i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900) 12 kapitlet 8 § 1 punkten.  
 
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Berörda 
__  
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SBN § 25  Dnr 2020-00263  
 
Antagande av detaljplan för del av Karlskoga 
(Idrottsområde m.m. å Carls-Åby) - Nobelhallen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om antagande av ändring av detaljplan. 
 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka nockhöjden på befintlig 
byggrätt för Nobelhallen. Under hösten 2020 framkom uppgifter om att 
den gällande detaljplanen för Nobelhallen begränsar den tänkta 
ombyggnationen med en begränsad totalhöjd om 7,6 meter. Ändamålet 
som medges i gällande detaljplan stämmer överens med kommande 
byggnation och medger byggrätt för idrottsändamål. Ändringen omfattar 
därmed endast en utökad höjd till 24 meter för byggnaden, vilket 
överstiger ca en meter från Nobelhallens befintliga höjd.   
 
Detaljplanearbetet inleddes till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade den 8 december 2020, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Nobelhallen. 
Ändringen av detaljplan var utsänd på samråd mellan den 7 januari till 
den 22 januari 2021. Ändringsförslaget har remitterats till Örebro Airport 
samt Luftfartsverket (LFV) då ändringen överstiger 20 meter. Varken 
Länsstyrelsen i Örebro län, Luftfartsverket, Örebro Airport eller övriga 
remissinstanser lämnade några synpunkter på samrådsförslaget. 
Ändringen går därför direkt utan justeringar från samrådsförslaget till ett 
antagande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till ändring av 
detaljplan för Ändring av detaljplan för Förslag till stadsplan för del av 
Karlskoga (Idrottsområde m.m. å Carls-Åby) – Nobelhallen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Förslag till stadsplan 
för del av Karlskoga (Idrottsområde m.m. å Carls-Åby) – Nobelhallen 
(denna handling) 
Antagande handlingar för ändring av detaljplan för Förslag till stadsplan 
för del av Karlskoga (Idrottsområde m.m. å Carls-Åby) - Nobelhallen  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslag till ändring av 
detaljplan för Förslag till stadsplan för del av Karlskoga (Idrottsområde 
m.m. å Carls-Åby) – Nobelhallen. 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
__  
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SBN § 26  Dnr 2020-00222  
 
Antagande av ändring av detaljplan Östervik 2:67 - 
(ÄDP)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om antagande av ändring av detaljplan. Syftet med 
ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av 
utnyttjandegrad för fastigheten Östervik 2:67 inom del av det tidigare 
detaljplanelagda området Norra Östervik-Udden.  Ändringen avser 
därmed en utökning av utnyttjandegraden till 60 m2 över den 
ursprungliga detaljplanen, Norra Östervik-Udden – Samt upphävande av 
del av områdesbestämmelser. Ändringen av detaljplanen har varit utsänd 
på samråd mellan den 27 januari – 17 februari 2020. Endast en synpunkt 
av mindre karaktär inkom under samrådskedet. Länsstyrelsens i Örebro 
län lämnade inga synpunkter på ändringsförslaget under samrådet. 
Samtliga inkomna remissyttranden har sammanställts i en 
samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan för 
Norra Östervik-Udden – Samt upphävande av del av 
områdesbestämmelser för Norra Östervik – Östervik 2:67 (ÄDP). 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2021 - 
Beslut om antagande av detaljplan för Norra Östervik-Udden – Samt 
upphävande av del av områdesbestämmelser för Norra Östervik 
 – Östervik 2:67 (ÄDP)  
Antagande handlingar för detaljplan för Norra Östervik-Udden – Samt 
upphävande av del av områdesbestämmelser för Norra Östervik 
 – Östervik 2:67 (ÄDP)   
 
 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta ändring av detaljplan för 
Norra Östervik-Udden – Samt upphävande av del av 
områdesbestämmelser för Norra Östervik – Östervik 2:67 (ÄDP).  
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Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__  
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SBN § 27  Dnr 2020-00186  
 
Antagande av detaljplan för Bregården 2.20, del av 
Slåttervägen syd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om antagande av detaljplan. 
  
Kommunen har som stående uppdrag att hitta strötomter inom Karlskoga 
kommun. Således har här syftet med detaljplanen varit att pröva 
möjligheten till ny bebyggelse i direkt anslutning till redan befintliga 
tomter i sydlig riktning av Slåttervägen. Planområdet tillhör södra 
delarna av stadsdelen Karlberg, som ligger i sydvästra Karlskoga ca 2 km 
väster om centrum. Till följd av närheten till flertalet vägar anses 
planområdet trafikmässigt välintegrerat till övriga Karlskoga samt 
kringliggande orter. Planområdet nås från norr via Odalvägen och 
Kilstavägen med anslutning från Västerleden. Från söder är vägen idag 
planlagd för anslutning till Flygfältsvägen. Gång- och cykelvägnätet är 
väl utbyggt både inom samt runt om stadsdelen med anslutning till 
centrum österut. Marken inom planområdet är i dagsläget obebyggd. 
Genom planområdet leder en liten gångväg från öst till väst och i södra 
delen av planområdet finns idag en utsliten mindre yta asfalt anpassad för 
minifotboll. Den har under längre tid inte underhållits och har därmed 
tappat i attraktivitet. För övrigt är planområdet bevuxet med högt gräs, 
sly och en del träd. 
  
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 september 2020 att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
Bregården 2:20, del av Slåttervägen syd i syfte att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse i anslutning till redan befintliga tomter längs 
Slåttervägen. 
  
Synpunkter från samrådstiden samt granskningstiden har avvägts och 
bemötts i samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet. Justeringar 
gällande utformning samt formalia av text med syfte att förtydliga har 
gjorts från granskningsbeslutet till det förslag till detaljplan som nu 
föreslås antas. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Bregården 2:20, del av Slåttervägen syd.  
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 - 
Beslut om antagande av detaljplan Bregården 2:20, del av Slåttervägen 
syd  
Antagandehandlingar för detaljplan Bregården 2:20, del av Slåttervägen 
syd   
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslag till detaljplan för 
Bregården 2:20, del av Slåttervägen syd. 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
__  
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SBN § 28  Dnr 2020-00255  
 
Antagande av ändring av detaljplan för Ekeby - 
Poeten 9 (ÄDP) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om antagande av ändring av detaljplan för Ekeby . 
Poeten 9. 
 
Syftet med ändringen av detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för 
en ökad byggnadshöjd inom ändringsområdet. Ett planuppdrag kom in 
till Samhällsutveckling- och geodataavdelningen i december 2020 
angående önskemål om möjlighet att öka byggnadshöjden för del av 
nuvarande detaljplan Ekeby – Poeten 9 genom ändring av detaljplan. 
Området planlades i sin helhet år 2001 med en byggnadshöjd för 
nuvarande ändringsområde till 6 meter. Ändringsområdet används idag 
till parkering samt att en stor del endast är utnyttjad som grönyta. I 
nuvarande detaljplan tillåts handel, kontor, småindustri, hantverk, sport- 
och nöjesverksamhet dock sätter höjden hinder för en positiv utveckling 
inom området. Detaljplanearbetet för Ekeby – Poeten 9 (ÄDP) inleddes 
till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden i december 2020 lämnade 
positivt beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan Ekeby – Poeten 
9 (ÄDP). 
 
Detaljplanen är beläget i stadsdelen Ekeby i västra Karlskoga i direkt 
anslutning till Boda Borgs östra sida. Karlskogas Översiktsplan 
förespråkar möjligheten till verksamheter att exploatera flera delar av 
kommunen. Ändringen svarar även upp mot ett ökat behov av förändrade 
krav för verksamheter. Samrådshandlingar arbetades fram under vintern 
2020 och förslag till ändring av detaljplan sändes ut på samråd mellan 
den 21 januari till den 4 februari 2021. Under samrådskedet har 
synpunkter rörande formalia endast inkommit. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att anta förslag till ändring av 
detaljplan för Ekeby – Poeten 9  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 - 
Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Ekeby – Poeten 9 
Antagandehandlingar för ändring av detaljplan för Ekeby – Poeten 9   
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslag till ändring av 
detaljplan för Ekeby – Poeten 9. 
  
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
__ 
__  
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SBN § 29  Dnr 2021-00052  
 
Uppdrag att upprätta detaljplan för Hyttåsen 1 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tomträttsinnehavaren Hyttåsen Fastighet AB önskar att bygga en 
padelhall på fastigheten Hyttåsen 1. I dagsläget är fastigheten bebyggd 
med en hotellanläggning. På fastigheten finns enligt gällande detaljplan 
en byggrätt om ytterligare cirka 44 x 13 meter. Hyttåsen Fastighet AB 
önskar en detaljplanen för Hyttåsen 1 med syfte att utöka för att kunna 
omfatta en ny padelhall om cirka 50 x 30 meter. 
  
Fastigheten Hyttåsen 1 är belägen i centrala Karlskoga och ligger 
placerad mellan järnvägen och E18. På fastigheten finns i dagsläget ett 
hotell som är uppfört i fyra våningar med en intilliggande del i ett plan. 
Väster om hotellet finns grönyta innan anslutande väg. Öster om hotellet 
finns en parkeringsplats och ytterligare grönytor. 
 
Padelhallen är beräknad att vara cirka 50 x 30 meter i yttermått och cirka 
12 m hög. Hallen kommer att byggas av sandwichelement på en 
betongplatta och bestå av fyra stycken padelbanor samt vidhängande 
reception. Utöver detta kommer det att finnas omklädningsrum, 
städutrymmen, personalutrymmen samt förråd. Det bör noteras att den 
exakta storleken ännu inte är fastställd, men att hallen ska rymma minst 
fyra stycken banor. En riskutredning har gjorts för att visa att projektet är 
genomförbart ur aspekten närhet till E18 och järnväg. Vid planläggning 
görs även en översiktlig granskning för att se om fler åtgärder kan 
behövas. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 
för Hyttåsen. Uppdrag att upprätta detaljplan   
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
Hyttåsen 1. 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__  
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 30  Dnr 2019-00100  
 
Startgodkännande att påbörja byggnation av projekt 
kvinnohuset 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har framtagits ett förslag på hur ett nytt Kvinnohus ska se ut och ett 
riktpris, detta under fas 1 arbetet i partneringsamarbetet. Investeringen 
beräknas till 24.5 miljoner kronor. Projektet genomförs enligt Karlskoga 
kommuns projektmodell. Byggnationen ingår i den strategiska partnering 
upphandlingen. Byggstart under våren 2021. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om att uppdra till 
förvaltningen att påbörja genomförandet av projektet Kvinnohuset.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2021  
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnads-
förvaltningen att påbörja genomförande av projekt Kvinnohuset. 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
__  
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 31  Dnr 2021-00047  
 
Presidiedagar 2021 -SKR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta för nämndens presidie om 
deltagande på SKR konferens, Presidiedagar 2021, som är två halvdagar 
den 18 mars eller den 23 mars 2021. 
Konferensen vänder sig till politiker och chefer med ansvar för miljö-, 
planering- eller byggfrågor i kommunerna. Det är två halvdagar i mars då 
aktuella frågor inom dessa ämnen behandlas. Fokus kommer att vara 
information om aktuella utredningar, myndighetsutövning och juridik 
från SKR:s experter och förbundsjurister samt information från 
departementen. Deltagande är kopplat till egna diskussioner och möten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 
Inbjudan - Presidiedagar för plan- bygg- och miljönämnder 18 och 23 
mars 2021   
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att presidiet deltar i Presidiedagar 
för plan- bygg- och miljönämnder den 23 mars 2021.  
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
__  
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 32  Dnr 2021-00003  
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande, förvaltningschef och tjänstemän enligt gällande 
delegeringsordning. Dessa beslut redovisas månatligen för nämnden. 
Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 
Delegationsbeslut för februari 2021 anmäls SBN 2021-00003 
 
Teknik och fastighetsavdelningen februari 2021  
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut.   
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
__  
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 33  Dnr 2021-00004  
 
Inkomna handlingar  
 
- Beslut-201800105-FHN-§ 8 Slutrapport av projekt Barnkonventionen 
som lag 
- Beslut-202000466-KS-§ 13 Karlskogaförslag ID5309 Utehälsa för två- 
och fyrbenta 
- Biblioteksplan Karlskoga kommun 2021-2024 
- Miljöprogram - Karlskoga kommun 
- Protokoll SvFR   
 
 
 
 
__  
 
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 34  Dnr 2021-00005  
 
Samhällsbyggnadsinformation 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdet inleds klockan 13.00 av en presentation av ny 
förvaltningschef från och med 1 april 2021 Ulrika Lundgren och 
förvaltnings sekreterare Alexander Blomqvist.  
 
Miljösamordnare Andreas Eriksson gav nämnden information om 
Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer. 
 
Miljösamordnare Daniel Ekelund gav en analys av 
samhällsbyggnadspanelen. 
 
Miljösamordnare Daniel Ekelund och fordonsamordnare Claes Rydén 
redogjorde för drivmedelsuppföljning inom Karlskoga kommun. 
 
Tillgänglighet och kollektivtrafiksamordnare Josephine Nilsson 
informerade nämnden om beslut att avveckla Flextrafiken taget av 
Region Örebro län. 
 
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund informerade nämnden om att 
förvaltningen avser att ta emot 22 st feriepraktikanter i sommar. 
 
Nämnden tackade förvaltningschef Eleonore Åkerlund med en blomma 
för denna tid och önskade lycka till med nya uppdrag  
 
 
 
__  
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