
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
Datum 

2017-10-26 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-10-26 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2017-11-01 

 

Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-11-23 

 Förvaringsplats för protokollet Stadsarkitektkontoret, Köping 

 

Underskrift  .................................................................  

Karin Holmkvist Larsson 

  

Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.30 -9.15 

Beslutande Per Carlesson (S) ordförande 

Taffere Abraha (S) ersättare 

Heinz Blahusch (S) ledamot 

Ingvar Duán (S) ersättare 

Lennart Engman (V) ersättare 

Ali Mehrabi (S) ersättare 

Kristina Lindblad (MP) ledamot 

Agneta Sellholm (M) ledamot 

Bernt Bergsten (C) ersättare 

Per Norin (KD) ledamot 

Fredrik Andersson (SD) ledamot 

 
Övriga deltagande Arne Hedkvist (S) ersättare 

Christian Nålberg (S) ersättare 

Torbjörn Holmström (M) ersättare 

Gun Törnblad stadsarkitekt 

Göran Nilsson  miljöchef 

Lennart Alm bygglovchef 

Marina Ljungsved planarkitekt 

Karin Holmkvist-Larsson sekreterare 

 

 

 

Justerare Heinz Blahusch Paragrafer 85-94 
 

Justeringens tid och 

plats 

Stadsarkitektkontoret, Köping 2017-10-31 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 

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

Karin Holmkvist Larsson 

 

 

Ordförande 

 

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

Per Carlesson  

 

 

Justerande 

 

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

Heinz Blahusch 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

MBN § 85 

Arbetsutskottets protokoll, anmälan 

Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 12 oktober 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 

 

MBN § 86   Dnr 492/2015 

MBN au § 69   

Detaljplan för Skogsledens förlängning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Köpings tätort, Köpings 
kommun, PL 365 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2016 (KS § 143, KSau § 204) att ge 

stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Skogsledens förlängning. 

Detaljplanen är upprättad den 28 november 2016 och har handlagts med utökat 

förfarande. 

 

Förslag till detaljplan för Skogsledens förlängning har varit ute för granskning från den 

6 september till den 27 september. I ett utlåtande daterat den 27 september 2017 

redogörs för synpunkter som avlämnats på förslaget samt hur de har hanterats med 

kommentarer från stadsarkitektkontoret.  

 

Inkomna synpunkter har inte medfört någon större revidering av planförslaget. 

Utlåtandet har fogats till planhandlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 2 oktober 2017. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna detaljplan för Skogsledens förlängning med miljökonsekvensbeskrivning, 

Köpings tätort, Köpings kommun, PL 365, 

samt att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 
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MBN § 87   Dnr 493/2017 

MBN au § 70   

Kölsta 3:11 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
enbostadshus 

Avsikten med ansökan är att göra en tillbyggnad på befintlig huvudbyggnad, inom 

sammanhållen bebyggelse. 

 

Samråd har skett med miljökontoret. 

Miljökontoret har ingen erinran mot planerad byggnation. 

 

Syftet med strandskyddet påverkas inte. Djur- och växtlivet påverkas inte på ett 

oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte. 

 

Den sökta platsen ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Prövning av lämpligheten behöver inte ske genom detaljplan. Platsen omfattas inte av 

något områdesskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken eller berörs av ett naturvårds- eller 

skötselavtal. Den berörs inte heller av något riksintresse. 

Resultatet av prövningen tyder på att åtgärden på den sökta platsen går att förena med 

en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 och 

4 kap miljöbalken och med den för området gällande översiktsplanen. 

 

Länsstyrelsen har rätt att besluta om att överpröva beslutet inom tre veckor från det att 

länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen 

innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. 

 

Beslutsunderlag  

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 28 september 2017. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § 1 punkten miljöbalken medges dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av enbostadshus inom Kölstaåns 

vattenområde. 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från beslutsdatum. 

 

 

MBN § 88  Dnr 483/2017 

MBN au§ 71   

Fröänge 3:25 Strandskyddsdispens för tak över uteplats samt 
inglasning. 

Avsikten med ansökan är att bygga en inglasad uteplats om 24 m
2
 med tak som en 

tillbyggnad på befintlig huvudbyggnad. 
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Samråd har skett med miljökontoret. 

Miljökontoret har ingen erinran mot planerad byggnation. 

 

Syftet med strandskyddet påverkas inte. Djur- och växtlivet påverkas inte på ett 

oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte. 

 

Den sökta platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Prövning av 

lämpligheten behöver inte ske genom detaljplan. Platsen omfattas inte av något 

områdesskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken eller berörs av ett naturvårds- eller 

skötselavtal. Den berörs inte heller av något riksintresse. 

 

Resultatet av prövningen tyder på att åtgärden på den sökta platsen går att förena med 

en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 och 

4 kap miljöbalken och med den för området gällande översiktsplanen. 

 

Länsstyrelsen har rätt att besluta om att överpröva beslutet inom tre veckor från det att 

länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen 

innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 28 september 2017. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § 1 punkten miljöbalken medges dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för tak över uteplats med inglasade väggar, inom 

Västlandasjöns vattenområde. 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från beslutsdatum. 

 

 

MBN§ 89 

MBN au § 72 

Internkontrollplan 2018, miljökontoret 

Miljökontoret har upprättat internkontrollplan 2018 för miljökontoret. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta upprättat förslag till internkontrollplan 2018 för miljökontoret. 
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MBN § 90 

MBN au § 73 

Internkontrollplan 2018, stadsarkitektkontoret 

Stadsarkitektkontoret har upprättat internkontrollplan 2018 för stadsarkitektkontoret. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta upprättat förslag till internkontrollplan 2018 för stadsarkitektkontoret. 

 

 

MBN § 91 

MBN au § 74 

Driftbudgetuppföljning miljö- och byggnadsnämnden 
/miljökontoret september 2017. 

Miljökontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden/ 

miljökontoret för september 2017. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga driftbudgetuppföljningen till handlingarna. 

 

 

MBN § 92 

MBN au 75 

Driftbudgetuppföljning stadsarkitektkontoret september 2017 

Stadsarkitektkontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för september 2017. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga driftbudgetuppföljningen till handlingarna 

 

MBN § 93 

MBN au § 76 

Delegationsbeslut, miljökontoret 

Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av miljökontoret för tiden  

4 september 2017 till den 28 september 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
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MBN § 94 

MBN au § 77 

Delegationsbeslut, stadsarkitektkontoret 

Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av stadsarkitektkontoret för 

tiden 2 september 2016 till den 29 september 2017. 

 

Beslut 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 

 


