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SBN § 38 

Arbetsutskottets protokoll, anmälan 

Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 11 april 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 

 

SBN § 39   Dnr 2009.636/41 

SBN au § 34    

X 123 och 125, ansökan om uppskov med radonsanerande 
åtgärder 

Bakgrund 

Den 8 november 2018 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att förelägga  

X X vid vite om 100 000 kronor att vidta radonsanerande åtgärder i lägenheter på X 123 

och 125 med inriktning att nå referensvärdet 200 Bq/m3 luft i samtliga lägenheter samt 

utföra kontrollmätningar. Kontrollmätningarna ska utföras som långtidsmätningar och 

pågå minst två månader under så kallad eldningssäsong, 1 oktober - 30 april. Enligt 

föreläggandet ska förelagda punkter vara genomförda och redovisade senast den 31 maj 

2019. 

Den 7 februari 2019 mottog miljökontoret redovisning från ny radonmätning. Resultatet 

visade då att Strålsäkerhetsmyndigheten referensvärde 200 Bq/m³ luft överskreds i 

samtliga nio mätningar. Den 20 februari 2019 inkom X X med en ny åtgärdsplan och 

den 21 februari 2019 med en skrivelse där de begär förlängd tid för att hinna genomföra 

radonsanerande åtgärder enligt den nya åtgärdsplanen och redovisa resultaten från 

uppföljande kontrollmätning av radon till samhällsbyggnadsnämnden.  

Miljökontorets bedömning 

Miljökontoret anser att det är viktigt att adekvata åtgärder snarast vidtas med inriktning 

att samtliga lägenheter får ett varaktigt resultat där Strålsäkerhetsmyndighetens 

referensvärde 200 Bq/m³ luft nås.  

Miljökontoret anser utifrån mottagen skrivelse och åtgärdsplan att det är rimligt att 

förlänga tiden för när förelagda punkter ska vara redovisade till den 29 februari 2020. 

Detta under förutsättning att föreningen vidtar planerade åtgärder med att installera 

tilluftsventiler enligt åtgärdsplanen och är klara med det senast den 30 juni 2019. 

Åtgärderna ska sedan följas upp med indikerande korttidsmätning av radonhalter i 

lägenheter. Radonhalterna från den indikerande mätningen utvärderas därefter och 

kraftigare/ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Slutligen ska åtgärderna följas upp med 

en långtidsmätning av radon och den ska påbörjas senast den 15 oktober 2019 och pågå 

under minst två månader. Resultaten ska sedan redovisas för miljökontoret. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljökontoret daterad den 1 april 2019. 
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Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att ändra tidpunkten då samtliga punkter i beslutet ska vara redovisade till den  

29 februari 2020 för X X, org.nr xxxxxx-xxxx, C/o X X, X 125 X , 731 XX X, om 

åtgärder i lägenheter på adresserna X 123 och 125, 

att uppskovet gäller under följande förutsättningar: 

• Tilluftsventiler installeras i lägenheter enligt inkommen åtgärdsplan och är 

genomfört senast den 30 juni 2019. 

• Uppföljande kontrollmätning av radonhalten efter installation av ventiler görs 

fackmannamässigt i form av indikerande korttidsmätning.  

• Om resultaten visar på behov av ytterligare åtgärder så ska detta vidtas under 

sommaren/hösten 2019 för att nå resultat enligt miljö- och byggnadsnämndens 

beslut den 8 november 2018. 

• En ny kontrollmätning inleds vid mätperiodens start dock senast den 15 oktober 

2019 och ska pågå i minst två månader. 

samt att i övrigt ska tidigare beslut gälla.  

Beslutet är taget med stöd av strålskyddslagen 3 kap. 6 §, 8 kap. 4, 6 och 7 §§ och 

strålskyddsförordningen 3 kap. 6 §. 

 

 

SBN § 40   Dnr 65/2019 

SBN au § 35    

Förslag på namn till park – Bellanders park i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund  

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid. 

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har samhällsbyggnads-

förvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom Köpings kommun 

som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Nordväst om Köpings kyrka, norr om Sveavägen, söder om Rudbeckiusgatan och öster 

om Ågärdsgatan i Köpings tätort, är Bellanders park belägen.  

Parken fick sitt namn år 1946 efter Olof Rudolf Bellander som blev kyrkoherde i 

Köping 1834. Mellan åren 2008 och 2009 har exotiska träd planterats i parken.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

Beslut 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Bellanders park som är belägen mellan Sveavägen, 

Rudbeckiusgatan och Ågärdsgatan, nordväst om Köpings kyrka. 

 

 

SBN § 41   Dnr 65/2019 

SBN au § 36    

Förslag på namn till park – Bivurparken i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid. 

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Sydost om Viktoriagatan, sydväst om Borgmästaregatan och norr om Rudbeckiusgatan i 

Köpings tätort finns Bivurparken belägen. 

I början av 1900-talet namngavs kvarteren från fornnordiska berättelser. Namnet Bivur 

var namnet på en dvärg i den poetiska Eddan i den fornnordiska gudasagan. 

I Bivurparken finns skulpturen Drottning Filippa och enhörningen, som är inköpt år 

1953 av Köpings planteringsnämnd. Skulpturen kom på plats den 13 maj 1954. 

Drottningen håller sin hand på manen på en enhörning, ett hästliknande fabeldjur, som 

under medeltiden var sinnebild för renligheten. 

Skulpturen är gjord av Signe Ehrenborg-Lorichs. Skulpturen föreställer Drottning 

Filippa som levde under 1400-talet och var maka till unionskungen Erik av Pommern. 

Drottningen fick en del av sitt underhåll av Laglösa Köping, därav anknytningen till 

staden. 

Beslutsunderlag  

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Bivurparken som är belägen mellan Viktoriagatan, 

Rudbeckiusgatan och Borgmästaregatan, i Köpings kommun. 
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SBN § 42   Dnr 65/2019 

SBN au § 37    

Förslag på namn till park – Esplanaden i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Mellan Esplanaden, sydväst om Theodor Dahls gata och nordväst om Glasgatan i 

Köpings tätort finns Esplanaden belägen.  

Efter den stora stadsbranden år 1889 planerades en paradgata – Esplananden. Den var 

tänkt att gå ifrån Västeråsvägen rakt genom staden till Arbogavägen. Endast ett parti 

öster om Köpingsån genomfördes. Hade inte Esplananden påbörjats hade Tingshuset, 

som är Theodor Dahls mest monumentala skapelse i Köping, kunnat få bilda fond i ett 

vidare perspektiv. Nu fick Tingshuset istället ett sidoställt läge vid Esplananden.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Esplanaden som är belägen mellan Esplanaden, Theodor Dahls 

gata och Glasgatan, i Köpings kommun. 

 

 

SBN § 43   Dnr 65/2019 

SBN au § 38    

Förslag på namn till park – Järnvägsparken i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  
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Historia 

Söder om Järnvägsgatan, norr om järnvägen Mälarbanan, väster om stationshuset i 

Köpings tätort finns Järnvägsparken belägen.  

Parker i anslutning till järnvägar är en kulturtradition som går tillbaka till 1800-talet. 

Järnvägsparkerna anlades mellan stationen och stadens centrum och skulle skydda 

bebyggelsen mot ånglokens gnistsvärmar. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Järnvägsparken som är belägen mellan Järnvägsgatan och 

järnvägen Mälarbanan i Köpings kommun. 

 

 

SBN § 44   Dnr 65/2019 

SBN au § 39    

Förslag på namn till park – Scheeleparken i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Sydost om Stora Kyrkogatan, norr om Torggatan och väster om Köpings kyrka i 

Köpings tätort finns Scheeleparken belägen.  

På Apotekarsocietetens möte i Stockholm år 1872 föreslog Köpingsapotekaren 

Gottfried Arbman att man skulle samla in medel till ett minnesmärke över apotekaren 

Carl Wilhelm Scheele, vilken Stockholm lade beslag på. Som plåster på såren 

överlämnades i slutet av 1889 en mindre del av det insamlade beloppet till Köping. 

Stadsborna bildade då 1890 en egen Scheelefond och uppdrog längre fram åt 

bildhuggaren Carl Milles att skapa en staty över stadens världsberömde apotekare.   

Området nedanför kyrkan, väster om Stora Torget anslogs till parkområde och 

reserverades som lämplig plats för Scheelestatyn samt namngavs år 1902 med namnet 

Scheeleparken. Inte förrän tio år efter parken anslogs och namngavs avtäcktes 

Scheelestatyn. 
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Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Scheeleparken som är belägen mellan Stora kyrkogatan och 

Torggatan i Köpings kommun. 

 

 

SBN § 45   Dnr 65/2019 

SBN au § 40    

Förslag på namn till park – Strömparken i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Söder om Stora Gatan, sydväst om Hökartorget vid Köpingsån i centrala Köping finns 

Strömparken.  

I mitten av 1900-talet var postkontoret beläget i Nauckhoffska gården vilket idag är 

dagens Strömparken. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Strömparken som är belägen mellan Stora Gatan och Hökartorget i 

Köpings kommun. 
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SBN § 46   Dnr 65/2019 

SBN au § 41    

Förslag på namn till rekreationsområde – Bondgårdsberget i 
Köping, Köpings kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker, torg och rekreationsområden som inte har 

officiella namn som är beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de områden inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Väster om Bondgårdsvägen och Erlandsvägen, på fastigheten Skogsborg 1:1 i Köpings 

tätort, Köpings kommun är Bondgårdsberget belägen. 

Under 1630-talet gjordes en markfördelning i Jämmertuna by. En av de nya gårdarna 

fick namnet Erlandsgården (efter bonden Erland) som kallades ”Bondgården mitt i 

stan”. På Erlandsgårdens mark fanns det 32 meter höga berget som fick namnet 

Bondgårdsberget.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Bondgårdsberget som är beläget vid Bondgårdsvägen och 

Erlandsvägen på fastigheten Skogsborg 1:1 i Köping, Köpings kommun. 

 

 

SBN § 47   Dnr 65/2019 

SBN au 42    

Förslag på namn till rekreationsområde – Brunnsparken i 
Köping, Köpings kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker, torg och rekreationsområden som inte har 

officiella namn som är beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de rekreationsområden 

inom Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  
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Historia 

Vid Brunnsvägen i Köping finns Brunnsparken belägen.  

Brunnsparken upplevde sin glansperiod under de årtionden då Annelie Berglund var 

brunnens restauratrisägare samt stadsläkaren Gustaf Ericsson var brunnsläkare. 

Hednatidens offerkällor kläddes i kristen utsmyckning och blev trefaldighetskällor som 

innehöll mineralrikt vatten och hade läkande krafter. Under Gustav Vasas tid existerade 

trefaldighetskällan ”Brunnsgården” i Jämmertuna. 20 år senare byggde apotekaren Carl 

Willhelm Scheele en paviljong av korsvirke och bräder över trefaldighetskällan. Kring 

källan planterade Scheele lövträd. Stadsläkaren och professorn Johan Lars Ringenson 

startade år 1810 en liten brunnsanläggning på platsen som döptes till Köpings 

Helsobrunn. Då det inte fanns något sjukhus tillgängligt i Köping under denna tid 

fungerade brunnen till viss del även som klinik. Under åren 1812-1840 byggdes 

anläggningen ut med ett flertal utbyggnader. Verksamheten övertogs år 1840 av ett 

nybildat bolag, som namngav anläggningen till Johannisdals Hälsobrunn för att hedra 

professor Johan Lars Ringensons pionjärinsats. 

Den 6 februari 1892 köpte Carl Gustaf Berglund fastigheten Johannisdal 1:1 där 

brunnsanläggningen ingick.  

Under 5 juni – 15 augusti var badsäsongen igång. Morgonbön hölls i brunnssalongen. 

Brunnsdrickningen ägde rum tre gånger om dagen kl. 7, kl. 12 och kl. 15.30. En fond 

gjorde det möjligt för de som inte hade råd att använda hälsobrunnen. 

Söderut i Brunnsparken påträffades strax efter 1900-talets början en källa med 

uppseendeväckande hög radioaktivitet, källan fick namnet Raduimkällan, och borrades 

till 47 meters djup. Över 100 rum och 180 bäddar fanns i Radiumkällan som tillhörde 

brunnsrörelsen. Antalet årliga brunnsgäster uppgick till 400. De flesta gästerna som 

besökte Johannisdal kom från andra orter, även svenskar från USA reste till källan för 

att få tillbaka sin hälsa. Vid seklets början anordnades idrottstävlingar vid Johannisdal. 

Då fanns biljardsalong, tennisbana och kägelbana. 

År 1930 köptes Johannisdals Hälsobrunn av ett bolag i Stockholm. Med ägarbytet blev 

Hälsobrunnen förlustbringande. I och med badsäsongens slut år 1939 stängdes 

anläggningen för alltid och en kulturepok var till enda.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Brunnsparken som är beläget vid Brunnsvägen i Köping, Köpings 

kommun. 
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SBN § 48   Dnr 65/2019 

SBN au 43    

Förslag på namn till rekreationsområde – Himlabacken i 
Köping, Köpings kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker, torg och rekreationsområden som inte har 

officiella namn som är beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de rekreationsområden 

inom Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Väster om Mariebergsgatan, på fastigheten Nyckelberget 1:1 i Köpings tätort, Köpings 

kommun är Himlabacken belägen. 

Himlabacken har fått sitt namn av de barn som på 1950- och 1960-talet åkte skidor och 

kälke i backen. I slutet av 1930-talet eller början av 1940-talet fanns det en hoppbacke. 

År 2007 arrangerades för första gången Sång i Himlabacken som var en populär 

allsångsfest.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Himlabacken som är beläget väster om Mariebergsgatan, på 

fastigheten Nyckelberget 1:1 i Köping, Köpings kommun. 

 

 

SBN § 49   Dnr 65/2019 

SBN au § 44    

Förslag på namn till rekreationsområde – Karlbergsskogen i 
Köping, Köpings kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker, torg och rekreationsområden som inte har 

officiella namn som är beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de rekreationsområden 

inom Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (25) 
Datum 

2019-04-25 

Samhällsbyggnadsnämnd  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Historia 

I sydöstra delen av Köpings tätort, på fastigheten Macksta 1:1 i Köpings kommun är 

Karlbergsskogen belägen. 

Under 1850-talets början kom resenärer från Mälaren till Köping och möttes av 

Stadsbergen – Östra utmarken (dagens Karlbergsskogen). Stadsbergen förmedlade en 

ogästvänlig välkomsthälsning till besökare och resenärer. Jägarmästaren Josef Arpi fick 

uppdraget i mitten av 1800-talet att plantera det som idag är Karlbergsskogen för att 

försköna området och samtidigt skydda Köpings stad för fuktiga och sydostliga 

mälarvindar.  

Planteringen kom att omfatta 190 tunnland som avgränsas av byarna, Macksta, Norsa 

och Köpings inre hamn. Planteringen av Karlbergsskogen startade år 1858 och pågick 

under 5-6 år. Mängder av ekollon och lärkfrö samt plantor av gran, tall, lönn, ask, alm 

och gran planterades.  

Innan Karlbergsskogens tid användes Östra utmarken till kreatursbete för borgarnas 

tamboskap. För att förhindra att inte tamdjuren skulle skada plantorna bad Arpi om att 

få inhägna planteringen.  

Den nyanlagda parken blev ganska snabbt ett mycket omtyckt strövområde. Lärkträden 

dominerade och skogen kallades till en början för Lärkskogen, då andra trädsorter 

började växa byttes namnet på 1920-talet från Lärkskogen till Karlbergsskogen.  

Under 1960-talets slut försvann de flesta barrträden i Karlbergsskogen medan lövträden 

fanns kvar. Orsaken tros ha varit industriernas luftföroreningar som var den bidragande 

orsaken till barrträdens försvinnande, men även de höga svaveldioxidhalterna i 

avgaserna från stadens centrum. 

Idag fungerar Karlbergsskogen som ett rekreationsområde för Köpings invånare.  

Stadsskogen tillför staden flera värden genom sin närhet till centrum. Många tar 

promenader eller motionsrundor i skogen, skolorna gör utflykter, och skogen ger lugn 

och ro. 

Beslutsunderlag 

Skrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Karlbergsskogen som är beläget i sydöstra delen av Köpings tätort, 

på fastigheten Macksta 1:1 i Köping, Köpings kommun. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25) 
Datum 

2019-04-25 

Samhällsbyggnadsnämnd  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

SBN § 50   Dnr 65/2019 

SBN au § 45    

Förslag på namn till rekreationsområde – Kvarnparken i 
Köping, Köpings kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut.  I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de områden inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Väster om Tunadalsgatan och öster om Kölstaån i Köpings tätort, Köpings kommun är 

Kvarnparken belägen. 

Förr i tiden låg Tunafors kvarn i parken, med tillhörande kvarnränna. Vid renoveringen 

av parken 2002 upptäcktes en del grundstenar till denna, vilka användes till kantstenar 

vid parkpromenaden nere vid ån. Vid Kvarnparken finns ett stort sortiment av 

prydnadsväxter, exotiska buskar och träd som till exempel valnötsträd och körsbärsträd.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Kvarnparken som är beläget mellan Tunadalsvägen och Kölstaån i 

Köping, Köpings kommun. 

 

 

SBN § 51   Dnr 65/2019 

SBN au 46    

Förslag på namn till rekreationsområde – Å - promenaden i 
Köping, Köpings kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera rekreationsområden som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de områden inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) 
Datum 

2019-04-25 

Samhällsbyggnadsnämnd  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Historia 

Längsmed Köpingsån och Kölstaån i Köping, Köpings kommun finns Å-promenaden 

anlagd. 

samhällsbyggnadsförvaltningen har haft samråd om namnförslaget Å-promenaden. 

Både Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen meddelar att de inte har 

något att invända mot det föreslagna namnet.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Å-promenaden som är beläget längsmed Köpingsån och Kölstaån i 

Köping, Köpings kommun. 

 

 

SBN § 52   Dnr 65/2019 

SBN au § 47    

Förslag på namn till torg – Centrumtorget i Kolsva, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Sydväst om Bergslagsvägen, i centrala Kolsva finns Centrumtorget.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Centrumtorget som är belägen vid Bergslagsvägen i Kolsva, 

Köpings kommun. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) 
Datum 

2019-04-25 

Samhällsbyggnadsnämnd  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

SBN § 53   Dnr 65/2019 

SBN au § 48    

Förslag på namn till torg – Hökartorget i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Söder och väster om Glasgatan, norr om gatan Hökartorget i centrala Köping finns 

Hökartorget.  

Något glasbruk har aldrig funnits i Köping, men det fanns en glasförsäljningsplats som i 

huvudsak användes för slaktboskapshandel, som kallades för Oxtorget. När handeln av 

matvaru- och livsmedelsförsäljning (viktualiehandel) dominerades, ändrades namnet i 

mitten av 1700-talet till Hökartorget. Hökare är en äldre benämning på en detaljhandlare 

(framför allt livsmedel), köpman som oftast hade en hökarbod där köpmannen sålde 

sina varor. 

Början på 1900-talet bytte Hökartorget namn till Lilla Torget. Byggnadsnämnden gjorde 

ett försök år 1946 att återta namnet Hökartorget. Detta misslyckades då, men 

byggnadsnämnden återkom med ett nytt försök tolv år senare och föreslog ”att 

nuvarande Lilla Torget borde få tillbaka sitt forna namn Hökartorget, ty det skulle vara 

att beklaga, om ett så gammalt förnämligt namn som Hökartorget skulle skatta åt 

förgängelsen för att lämna plats åt det mera triviala namnet Lilla Torget”. 

Stadsfullmäktige beslutade den 30 oktober 1958 att i enlighet med byggnadsnämndens 

förslag. 

 

Beslutsunderlag  

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Hökartorget som är beläget i centrum vid gatorna Hökartorget och 

Glasgatan i Köping, Köpings kommun. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Detaljhandel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livsmedel
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SBN § 54   Dnr 65/2019 

SBN au § 49    

Förslag på namn till torg – Järnvägstorget i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Öster om Järnvägsgatan och stationshuset, norr om järnvägen Mälarbanan finns 

Järnvägstorget. 

Parker i anslutning till järnvägar är en kulturtradition som går tillbaka till 1800-talet. 

Järnvägsparkerna anlades mellan stationen och stadens centrum och skulle skydda 

bebyggelsen mot ånglokens gnistsvärmar. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 9 april 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Järnvägstorget som är belägen öster om Järnvägsgatan och 

stationshuset, norr om järnvägen Mälarbanan i Köpings kommun. 

 

 

SBN § 55   Dnr 65/2019 

SBN au § 50    

Förslag på namn till torg – Stora torget i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) 
Datum 

2019-04-25 

Samhällsbyggnadsnämnd  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Historia 

Söder och väster om gatan Stora torget och norr om Torggatan i centrala Köping finns 

Stora torget.  

Köpingsmarknaderna (frimarknaderna) var under 1800-talets slut folkfester med 

trängsel, glädje, glam, spänning, romantik, stölder och slagsmål.  I Köping fanns två 

frimarknader, vintermarknad och höstmarknad, båda höll på i ca fyra dagar. Alla 

anställda ute på bruken runt Köping skulle då in till tätorten.  

Under marknadsdagarna fylldes Stora torget av stånd och bord. Försäljare av 

träslöjdalster höll till bakom Rådhuset. Framför Rådhuset stod krukmakare, 

kopparslagare och bleckslagare och sålde sina hantverk. På Lilla Torget (nuvarande 

Hökartorget) såldes alltid grisar, vilt, frukt, grönsaker, spannmål och ved.   

De egentliga marknadsdagarna var fredagen och lördagen, men redan på torsdagen 

började marknadsaftonen med kreatursförsäljning. Fredagen var husböndernas och 

bondmorornas dag. Lördagen var ungdomens dag, då florerade nöjeslivet och 

stadspojkarna skulle klå upp bondpojkarna. Måndagen som var avslutningsdagen, 

kallades packdagen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Stora torget som är beläget i centrum, mellan gatorna Stora torget 

och Torggatan i Köping, Köpings kommun. 

 

 

SBN § 56   Dnr 65/2019 

SBN au § 51    

Förslag på namn till torg – Vågtorget i Köping, Köpings 
kommun 

Bakgrund 

I Köpings kommun finns flera parker och torg som inte har officiella namn som är 

beslutade i nämnd under modern tid.  

Den 16 december 2013 beslutade Kommunfullmäktige om fondmedel till nya skyltar 

som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram och placera ut. I samband med att 

tekniska kontoret fick beslut om fondmedel till skyltar har 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på namn till de parker och torg inom 

Köpings kommun som berörs av de nya skyltarna.  

Historia 

Söder om Järnvägsgatan och norr om järnvägen Mälarbanan i Köping finns Vågtorget.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) 
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Samhällsbyggnadsnämnd  
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I Gamla stans sydligaste del år 1613 låg hamnen och Vågplatsen med vågen och 

vågbodar. Vågen användes för vägning av järnmalm. Här rådde liv och rörelse året runt, 

allra mest vintertid.  

Idag finns ett av Köpings största träd på platsen, en svartpoppel med 503 centimeter i 

stamomfång. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa namnet Vågtorget som är beläget mellan Järnvägsgatan och järnvägen 

Mälarbanan i Köping, Köpings kommun. 

 

SBN § 57   Dnr 630/2019 

SBN au § 52    

X 3:3, nybyggnad av enbostadshus och garage 

Ärendet: 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i en våning på ca 172 m2 BTA och ett 

garage på ca 72 m² BYA på del av fastigheten X 3:3 i Köpings kommun. Fastigheten 

ligger utanför detaljplanerat område. Infart till den nya tomtplatsen kommer att ske via 

fastigheten X 4:3. Samma ägare till båda fastigheterna. 

Den berörda platsen omfattas inte av detaljplan, områdesbestämmelser eller 

sammanhållen bebyggelse. Inga speciella anspråk finns angivna i översiktsplanen. Inga 

riksintressen eller andra allmänna intressen berörs av åtgärden. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Inga synpunkter mot föreslagen placering och utformning har inkommit.  

Miljökontoret har meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning. Egen brunn för 

vattenförsörjning.  

Skäl till beslut/ Resultat av prövningen: 
Föreslagen åtgärd på den sökta platsen går att förena med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken och med 

den för området gällande översiktsplanen, åtgärden kan antas uppfylla kraven i 2 kap 

plan-och bygglagen. 

Byggnaden är placerad inom naturlig del av fastigheten och bygglov bedöms kunna medges 

för nybyggnad av bostadshus och garage. 

Upplysning: 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan startbesked har erhållits. Lovet upphör att 

gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då 

beslutet vann laga kraft.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25) 
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Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 1 april 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av 9 kap 31§. plan- och bygglagen (2010: 

900) PBL, 

att X-X X med behörighet K godkännes som kontrollansvarig 

samt att avgiften för bygglov, startbesked, annonsering och expediering är 25 738 kr i 

enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

 

SBN § 58   Dnr 63/2019 

SBN au § 53    

X 12, Bygglov för inrättande av nya bostäder på affärsbyggnad. 

Ansökan är prövad enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 30 §.  

 

Ansökan avser ombyggnad av kontor till 13 stycken lägenheter, gemensam tvättstuga, 

uteplatser och förrådsytor. Trapphus med hiss och parkeringsgarage, total yta cirka 

3300m2. 

 

Befintliga fasader av plåt. Nya fönster samt nytillkomna dörrar till uteplatser. 

Kontrollansvarig X Johansson med behörighet K 

 

Gällande förhållanden:  

Fastigheten ligger inom gällande detaljplan PL 236. 

Handelsändamål. Byggnadsnämnden må dock med undantag för byggnads bottenvåning 

medgiva inredande av bostäder i den mån kraven på sundhet och god bostadsmiljö 

prövas kunna tillgodoses. 

Högst tre våningar, byggnad får icke uppföras till större höjd än 10,6 m. 

 

Skäl till beslut 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnadsverks utformning och tomts ordnande 

och inte påverka allmänna intressen.  

Bygglov kan medges. 

Beslutsunderlag  

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 2 april 2019. 
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Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att den sökta åtgärden har prövats lämplig på den avsedda platsen enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) 9 kap 30 §, 

att kontrollansvarig X Johansson, behörighet K godtas, 

samt att avgiften för bygglov, startbesked, annonsering och expediering är  

96 090 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

 

 

SBN § 59   Dnr 82/2019 

SBN au § 54    

X 1:5, Nybyggnad av ridhus 

Ärendet: 

Ansökan avser nybyggnad av ridhus om ca 1300 m2 i anslutning till befintlig hästgård 

på fastigheten X 1:5 i Köpings kommun. Sökande avser att använda ridhuset för sin 

egen verksamhet, inte som en offentlig ridanläggning. Ridhuset uppförs som en enklare, 

oisolerad byggnad.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte i någon sammanhållen 

bebyggelse. Fastigheten är delvis redan ianspråktagen för byggnation. Området omfattas 

av utpekade natur-och kulturvärden. 

Ansökan är prövad enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Berörda grannar och sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.  

Inga synpunkter mot föreslagen placering och utformning har inkommit. Länsstyrelsens 

har inga invändningar mot förslaget och ser inga hinder utifrån natur- och kulturvärden 

på platsen. Fastighetsägarna till angränsande fastighet framför att de vill ha garantier 

inskrivna i bygglovet, att ridhusverksamheten, nu och i framtiden, inte får hindra 

jordbruksverksamhet som innebär bl.a. buller och damm. 
Sökande anser inte att jordbruksdrift på angränsande fastighet påverkar verksamheten i 

ridhuset. Hästhållning bedrivs i dagsläget på den aktuella platsen. Hästarna bedöms inte 

påverkas av störningar från jordbruksverksamheten.  

 

Skäl till beslut/ Resultat av prövningen: 

Ansökan överensstämmer med riktlinjerna i gällande översiktsplan. Byggnaden är 

placerad inom naturlig del av ianspråktagen fastighet och bygglov bedöms kunna 

medges för nybyggnad av stall 
Några hinder med hänsyn till områdets natur-och kulturvärden har inte framkommit. Trots 

sin storlek så bedöms åtgärden vara anpassad både utifrån karaktär och storlek med hänsyn 

till närområdet som är av lantlig miljö med större ekonomibyggnader och dylikt.  

Jordbruksdrift på angränsande fastighet bedöms inte bli påverkad av stallets placering då 

hästar redan vistas inom området och då även befintligt stall angränsar till jordbruksmark. 

 

Upplysning 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har erhållits. Lovet upphör att 
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gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då 

beslutet vann laga kraft.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 1 april 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av 9 kap 31§. plan- och bygglagen (2010: 

900) PBL, 

att X X med behörighet N godkännes som kontrollansvarig, 

samt att avgiften för bygglov, starbesked, annonsering och expediering är  

28 702 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 

2019-02-20 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kp. 8 a § plan- 

och bygglagen (2010:900). 

 

 

SBN § 60   Dnr 340/2018 

SBN au § 55    

X 2:1, Nybyggnad av garage 

Ansökan är prövad utifrån plan- och bygglagen SFS 2010:900, 9 kap 31 §. 

Ärendet: 

Ansökan avser nybyggnad av garage med en byggnadsarea på 250 m2 och bruttoarea på 

340 m2. Garaget avses användas för uppställning av motorcyklar, husbil och andra bilar 

samt förråd och ett privat gym på övre planet. 

 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. 

Ägare till fastigheten X 2:3 och X 2:2 har framfört synpunkter som avser bl a risk för 

skador på fornlämningsområde, olägenheter i form av värdesänkande inverkan, trafik 

och buller och vattentillgång mm.  

 

Länsstyrelsen har remitterats med hänsyn till fornlämningar inom området och godkänt 

föreslagen placering. 

 

Miljökontoret har prövat och godkänt golvbrunnar med villkor och i övrigt godkänt 

redovisade vatten- och avloppsinstallationer. 

 

Skäl till beslut 

Ansökan överensstämmer med riktlinjerna i gällande översiktsplan. Byggnaden är 

placerad inom naturlig del av ianspråktagen tomtplats där befintligt garage rivs och 

bedöms inte hindra inte allmänhetens tillträde i närområdet. Några hinder med hänsyn 

till riksintresset för friluftslivet saknas därmed.  
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Trots sin storlek så bedöms åtgärden vara anpassad både utifrån karaktär och storlek 

med hänsyn till närområdet som är av lantlig miljö med större ekonomibyggnader och 

dylikt. 

 

Frågan om olägenheter pga trafik och bullerstörningar bedöms inte vara aktuellt då 

byggnaden avses användas för privat bruk (hobby) och inte för någon 

näringsverksamhet. 

 

Vidare bedöms att byggnadens volym med hänsyn till avstånd till kringliggande 

bebyggelse inte utgör en väsentlig olägenhet.  

Beslutsunderlag  

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010: 

900) PBL, 

att X X X med behörighet N godkännes som kontrollansvarig. 

samt att avgiften för bygglov, starbesked, annonsering och expediering är är 37 370 

kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

 

 

SBN § 61   Dnr 501/2018 

SBN au § 56    

X 4, Ansökan om lov i efterhand för carport 

Ansökan är prövad utifrån plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900, 11 kap 51§. 

Bakgrund: 

I samband med annat ärende konstaterades att byggnad (carport) uppförts på fastigheten 

utan att bygglov och startbesked prövats för åtgärden.  

Fastighetsägarna har via brev daterat den 10 september 2018 informerats om att 

förvaltningen kommer föreslå nämnden att avslå ansökan. I skrivelse från 

fastighetsägarna den 24 januari 2019 framkommer bl a önskemål om att nämndens 

representanter utför ett platsbesök innan beslut fattas. 

Skäl till beslut: 

Åtgärden avviker från gällande detaljplan genom placering på mark som inte får 

bebyggas samt placering 3 istället för tillåtna 4,5 meter från tomtgräns enligt 

övergångsbestämmelse punkt 5 PBL. Omkring 3 av totalt 7 meter av carportens längd är 

placerad på prickmark och förgårdsmark mot gata, motsvarande 43 % av byggnadens 

yta. 
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Enligt 9 kap. 31b§ PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om 

avvikelsen är liten, eller om åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att 

området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

För att en liten avvikelse ska kunna godtas behöver hänsyn tas till om avvikelsen endast 

har en lokal påverkan och det behöver särskilt övervägas i vilken omfattning avvikelsen 

i ett längre perspektiv kan ha prejudicerande effekter på området. 

 

Planområdet med en tydlig förgårdslinje mot gata är till stor del bevarad och därmed 

bedöms att planens syfte avseende placering och gaturum kvarstår. 

 

Då en omfattande del av byggnaden är felaktigt placerad som innebär 2 avvikelser och 

några andra omständigheter som skulle motivera placeringen på berörd fastighet med 

hänsyn till området i övrigt inte kan motiveras, saknas skäl till ett medge avvikelsen 

enligt PBL. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 11 februari 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att med stöd av 9 kap. 30§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, avslå ansökan om 

bygglov för carport, 

samt att avgift för avslag och underrättelse är 3 906 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 

 

Detta beslut kan överklagas enligt bifogad besvärshänvisning. 

 

 

SBN § 62   

SBN au § 57 

Budget 2020 (2021-2022) miljökontoret 

Miljökontoret har inför kommande budgetberedning tagit fram ett underlag för budget 

2020 (2021-2022). Förslaget ska presenteras vid mål- och budgetberedningen den  

15-16 maj 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ställa sig bakom budgetförslaget. 
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SBN § 63 

SBN au § 58 

Budget 2020 (2021-2022), samhällsbyggnadsnämnden/ 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inför kommande budgetberedning tagit fram ett 

underlag för budget 2020 (2020-2022). Förslaget ska presenteras vid mål- och 

budgetberedningen den 15-16 maj 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ställa sig bakom budgetförslaget. 

 

 

SBN § 64 

SBN au 59 

Driftbudgetuppföljning miljökontoret mars 2019 

Miljökontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för mars 2019. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen. 

 

 

SBN § 65 

SBN au § 60 

Driftbudgetuppföljning samhällsbyggnadsnämnden/ 
samhällsbyggnadsförvaltningen mars 2019 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat driftbudgetuppföljning för 

samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen för mars 2019 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen. 

 

 

SBN§ 66 

SBN au § 61 

Delegationsbeslut miljökontoret   

Förteckning över beslut som fattats i delegation av miljökontoret 

för tiden den 28 februari 2019 till den 27 mars 2019 föreligger.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (25) 
Datum 

2019-04-25 

Samhällsbyggnadsnämnd  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 

SBN § 67 

SBN au § 62 

Delegationsbeslut samhällsbyggnadsförvaltningen  

Förteckning över beslut som fattats i delegation av samhällsbyggnadsförvaltningen för 

tiden den 5 mars 2019 till den 1 april 2019 föreligger. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 

SBN § 68 

SBN au § 64 

Anmälan av handlingar 

• Beslut från länsstyrelsen angående Köpings kommuns beslut att ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna på fastigheten X 2:8, Köpings kommun. 

Länsstyrelsen (dnr xxx-xxxx-2019) beslutar att inte överpröva kommunens 

beslut angående nybyggnad av garage med carport samt växthus. 

• Sammanträdesprotokoll från handikapprådet den 18 februari 2019, 

https://koping.se/kommun-och-politik/protokoll-kallelser/protokoll/kommunala-

handikappradet.html?folder=19.96ff7541682fb5b2372d349&sv.url=12.7da4604

e1573d6c29696aef6  

• Beslut från länsstyrelsen angående Köpings kommuns beslut att ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna på fastigheten X 1:2, Köpings kommun 

Länsstyrelsen (dnr xxx-xxxx-2019) beslutar att inte överpröva kommunens 

beslut angående strandskyddsdispens nybyggnad av attefallshus. 

• Beslut från länsstyrelsen angående Köpings kommuns beslut att ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna på fastigheten X 1:4, Köpings kommun. 

Länsstyrelsen (dnr xxx-xxxx-2019) beslutar att inte överpröva kommunens 

beslut angående nybyggnad av altan. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 

 

https://koping.se/kommun-och-politik/protokoll-kallelser/protokoll/kommunala-handikappradet.html?folder=19.96ff7541682fb5b2372d349&sv.url=12.7da4604e1573d6c29696aef6
https://koping.se/kommun-och-politik/protokoll-kallelser/protokoll/kommunala-handikappradet.html?folder=19.96ff7541682fb5b2372d349&sv.url=12.7da4604e1573d6c29696aef6
https://koping.se/kommun-och-politik/protokoll-kallelser/protokoll/kommunala-handikappradet.html?folder=19.96ff7541682fb5b2372d349&sv.url=12.7da4604e1573d6c29696aef6
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SBN § 69 

Övrigt 

Lars-Axel Nordell (KD) tar uppfrågan om vattenförsörjning på odlingsområdet  

Sylta 2:2. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera hela området är under utredning där vattenförsörjning är en del av helheten. 

 

 


