
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
Datum 

2017-09-28 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-09-28 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2017-10-04 

 

Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-10-27 

 Förvaringsplats för protokollet Stadsarkitektkontoret, Köping 

 

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

Karin Holmkvist Larsson 

  

Plats och tid Hultgrensgatan 10, Hotel Scheele, Köping, kl 15.00 -15.55 

Beslutande Per Carlesson (S) ordförande 

Lena Vilhelmsson (S) v ordförande 

Heinz Blahusch (S) ledamot 

Taffere Abraha (S) ersättare 

Lennart Engman (V) ersättare 

Kenneth Nordberg (V) ledamot 

Kristina Lindblad (MP) ledamot 

Agneta Sellholm (M) ledamot 

Bernt Bergsten (C) ersättare 

Per Norin (KD) ledamot 

Fredrik Andersson (SD) ledamot 

 
Övriga deltagande Ingvar Duán (S) ersättare 

Ali Mehrabi (S) ersättare 

Arne Hedkvist (S) ersättare 

Christian Nålberg (S) ersättare 

Tore Segerström (M) ersättare 

Gun Törnblad stadsarkitekt 

Göran Nilsson  miljöchef 

Linda Eriksson miljöstrateg 

Lennart Alm bygglovchef 

Karin Holmkvist-Larsson sekreterare 

 

 

 

Justerare Fredrik Andersson  Paragrafer 76-84 
 

Justeringens tid och 

plats 

Stadsarkitektkontoret, Köping 2017-10-04 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 

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

Karin Holmkvist Larsson 

 

 

Ordförande 

 

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

Per Carlesson  

 

 

Justerande 

 

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

Fredrik Andersson 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

MBN § 76 

Arbetsutskottets protokoll, anmälan 

Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 14 september 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 

 

MBN § 77   Dnr 803/2016 

MBN au § 61   

Förslag till nya gatu- och kvartersnamn inom detaljplan för 
Skogsledens förlängning, Köpings tätort, Köpings kommun, 
PL 365 

I samband med upprättande av förslag till detaljplan för bostadsändamål i skogsområdet 

söder om Barrskogsgatan och norr om Ängebyleden, Skogsledens förlängning, har 

stadsarkitektkontoret även gjort förslag till tre nya gatunamn och nio nya kvartersnamn 

inom området. 

Stadsarkitektkontoret föreslår att de nya gatorna ska heta Konvaljegatan, Piongatan och 

Violgatan. 

Stadsarkitektkontoret föreslår att de nya kvarteren ska heta Alpfjädermossan, 

Blåmossan, Bokfjädermossan, Gyllenmossan, Myrnickan, Måntrådmossan, 

Svanmossan, Trindmossan och Vimpelmossan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 5 september 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att samråda om namnförslagen till gatunamn Konvaljegatan, Piongatan och Violgatan 

samt kvartersnamnen Alpfjädermossan, Blåmossan, Bokfjädermossan, Gyllenmossan, 

Myrnickan, Måntrådmossan, Svanmossan, Trindmossan och Vimpelmossan inom nytt 

detaljplaneområde för PL 365 för Skogsledens förlängning i Köpings tätort, Köpings 

kommun, med berörda sakägare, myndigheter och förvaltningar. 
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MBN § 78   Dnr 398/2017 

MNB au § 62   

Köpings-Hagby 3:13, Strandskyddsdispens, nybyggnad av 
nätstation och fördelningsstation 

Avsikten med ansökan är att uppföra en nätstation om ca 5,5 m
2
 samt en 

fördelningsstation om ca 15,7 m
2
. 

 

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 4 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 nybyggnad av nätstation om ca 5,5 m
2
 samt en 

fördelningsstation om ca 15,7 m
2
.
 

 

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

avslutats inom fem år från beslutsdatum 

 

 

MBN § 79   Dnr 341/2017 

MBN au § 63   

Norrberga 2:11, Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus 

Prövning 

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

Ansökan, daterad den 2 juni 2017, avser förhandsbesked om platsens lämplighet för 

nybyggnad av ett enbostadshus. 

Inga speciella anspråk finns angivna i översiktsplanen. 

Några riksintressen eller andra allmänna intressen berörs inte. 

Den sökta platsen omfattas inte av detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen 

bebyggelse. Prövning av lämpligheten behöver inte ske genom detaljplan. 

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 kap 

miljöbalken och med den för området gällande översiktsplanen samt att åtgärden kan 

antas uppfylla kraven i 2 kap plan- och bygglagen och 3 kap plan- och 

byggförordningen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 4 september 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att nybyggnad av enbostadshus har prövats lämplig på den avsedda platsen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till ansökan om bygglov som inkommer 

inom två år från dagen då beslutet vunnit laga kraft.  

 

 

MBN § 80 

MBN au § 64 

Delårsrapport augusti 2017 med driftbudgetuppföljning 
nummer 2, miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret 

Miljökontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 2017 för miljö- och 

byggnadsnämnden/miljökontoret. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen till protokollet. 

 

 

MBN § 81 

MBN au § 65 

Delårsrapport augusti 2017 med driftbudgetuppföljning 
nummer 2, miljö- och byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret 

Stadsarkitektkontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 2017 för miljö- 

och byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen till protokollet  

 

 

MBN § 82 

MBN au § 66 

Delegationsbeslut, miljökontoret 

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

31 juli – 3 september 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna 

 

 

MBN § 83 

MBN au § 67 

Delegationsbeslut, stadsarkitektkontoret 

Föreligger förteckning över beslut som fattas i delegation av stadsarkitektkontoret för 

tiden 8 augusti – 1 september 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 

MBN § 84 

MBN au § 68 

Anmälan av handlingar 

 Mark- och miljödomstolens dom 23 augusti 2017 angående tillstånd för Köpings 

kommun till muddring i Köpings hamn, behandling av muddermassor och 

tillfällig hamnverksamhet m.m. (Mål nr M 2577-16). 

 Yttrande angående motion, gör tillgänglighetsguiden tillgänglig. 

 Länsstyrelsen Västmanlands län, Överklagan av miljö- och byggnadsnämndens 

beslut att avvisa överklagan som för sent inkommen.  

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 


