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Datum 

2017-06-22 
Miljö- och byggnadsnämnden  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-22 
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2017-06-27 
 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2017-07-19 
 Förvaringsplats för protokollet Stadsarkitektkontoret, Köping 

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

Karin Holmkvist Larsson 
  

Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.30 -09.58 

Beslutande Per Carlesson (S) ordförande 
Lena Vilhelmsson (S) v ordförande 
Heinz Blahusch (S) ledamot 
Ingvar Duán (S) ersättare 
Marie Ahlberg (V) ledamot 
Kenneth Nordberg (V) ledamot 
Kristina Lindblad (MP) ledamot 
Agneta Sellholm (M) ledamot 
Lars Isaksson (C) ledamot 
Per Norin (KD) ledamot 
Ali Mehrabi (S) ersättare §§ 52-53 
Fredrik Andersson (SD) ledamot §§ 54-62 
 Övriga deltagande Ali Mehrabi (S) ersättare§§ 54-62 
Arne Hedkvist (S) ersättare 
Christian Nålberg (S) ersättare 
Lennart Engman (V) ersättare 
Torbjörn Holmström (M) ersättare 
Tore Segerström (M) ersättare 
Gun Törnblad stadsarkitekt 
Göran Nilsson  miljöchef 
Lennart Alm bygglovchef 
Tommi Kiiskilä miljöinspektör 
Elin Rosendahl planarkitekt 
Karin Holmkvist-Larsson sekreterare 
 
 
 

Justerare Lars Isaksson Paragrafer 52- 62 
 

Justeringens tid och 
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Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................  
Karin Holmkvist Larsson 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................  
Per Carlesson  

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Lars Isaksson 
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MBN § 52 

Arbetsutskottets protokoll, anmälan 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 8 juni 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 
 
MBN § 53   Dnr: 2017.019/49 

Kosmetiska produkter riktade till barn, rapport från 
tillsynsprojekt 
Under hösten 2016 har Läkemedelsverket och Sveriges kommuner haft ett gemensamt 
tillsynsprojekt - Barnkoll 2016, kosmetiska produkter riktade till barn. I projektet deltog 
ett 90-tal kommuner, bland dessa Köpings Kommun. Miljöinspektörer har genomfört 
tillsyn i butiker som säljer kosmetiska produkter som riktar sig till barn. Under tillsynen 
har bland annat korrektheten av märkning samt innehåll i produkten undersökts 
gentemot gällande lagstiftning för kosmetiska produkter. Rätt märkning ska underlätta 
för konsumenter att uppmärksamma eventuella risker och göra mer medvetna val vid 
köp. 
Ett annat mål med projektet var att öka kunskaperna om kosmetiska produkter och 
märkningsregler hos de aktörer som använder eller säljer produkterna. Ökade kunskaper 
medför att man kan ställa tydligare krav på sina leverantörer när man ska köpa in produkter 
till sin verksamhet och man kan också ge bättre information till kunderna om regler och 
risker. De butiker som säljer kosmetiska produkter har enligt lagstiftningen ett tydligt 
ansvar för att kontrollera så att produkterna följer märkningsreglerna.  
 
Läkemedelsverket har i rapport 31 mars 2017 redovisat det samlade resultatet från det 
nationella projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport från miljökontoret daterad den 14 november 2016. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen.  
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MBN § 54   Dnr 2016.346/46 
MBN au § 43   

Revisionsrapport - Länsstyrelsens revision av 
livsmedelskontrollen 
Länsstyrelsen genomförde den 8 december 2016 en fullständig revision av 
livsmedelskontrollen vid miljö- och byggnadsnämnden i Köping. Resultaten från 
revisionen redovisas i en revisionsrapport daterad 27 april 2017. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport från Länsstyrelsen daterad den 27 april 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen. 

 
 
MBN 55    Dnr 112/2017 
MBN au§ 44    

Detaljplan för del av Nyckelberget 1:1 (bangolf), PL 400, 
Köpings tätort, Köpings kommun, Antagande 
Med stöd av lämnad delegation beslutade ordföranden i KS au 2016-12-20 § 345, att ge 
stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bangolfen på del av 
Nyckelberget 1:1. 
Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
Planens syfte är att bekräfta pågående verksamhet, det vill säga att den befintliga 
bangolfsanläggningen inom området får ett planmässigt stöd. Anläggningen har funnits 
på platsen sedan 1960-talet och är en etablerad del av parkmiljön.  
Förslaget till detaljplan har varit utsänt för granskning till berörda fastighetsägare, 
myndigheter m.fl. mellan den 22 april och den 5 juni 2017. Förslaget fanns tillgängligt 
på stadsarkitektkontoret och på kommunens hemsida.  
Under granskningstiden inkom tre skrivelser. Ett granskningsutlåtande med redogörelse 
för samråd och granskning har upprättats den 7 juni 2017. 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 7 juni 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att anta detaljplan PL 400 del av Nyckelberget 1:1 (bangolf) i Köpings tätort, Köpings 
kommun 
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MBN§ 56   Dnr 316/2017 
MBN au § 45   

Köpings-Ullvi 6:2, Bygglov (tillfälligt bygglov till den 17 maj 
2022), Nybyggnad av skola - Skolmodul 
Ansökan är prövad enligt plan- och bygglagen (2010:900).  

Ansökan avser nybyggnad av en modulbyggnad om ca 205 m2 för träningssärskolans 
verksamhet. Området för moduler och skolans föreslagna verksamhetsområde kommer 
att omgärdas av ett stängsel. 

Gällande planförhållanden:  
Ansökan strider mot gällande detaljplan. Byggnaden är föreslagen att placeras på mark 
som enligt planen är område för idrottsändamål. Platsen är i gällande översiktsplan 
utpekat som område för utredning för annan verksamhet. Området angränsar åt öster till 
befintlig tillfällig förskola med moduler antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 
28 maj 2015, § MBN 51 och beviljad t o m den 30 augusti 2020. 

UPPLYSNING 
Beslut, krav och upplysningar beträffande utstakning, kontrollplan, startbesked, 
arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked lämnas i särskild skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 29 maj 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att bygglov beviljas enligt ansökan, 

samt att bygglovet gäller till den 17 maj 2022. 
 
 
MBN 57   Dnr 238/2017 
MBN au § 46   

Guttsta 2:226, Bygglov, Nybyggnad av industrilokal 
Ansökan är prövad enligt plan- och bygglagen (2010:900).  

Ansökan avser en nybyggnad av ett helautomatiserat höglager om ca 1080 m2 med en 
passage mellan befintlig byggnad och höglagret om ca 83 m². Högdelen blir ca 15 meter 
högt. 

Gällande planförhållanden: 
Utanför detaljplanerat område inom etablerat industriområde och sammanhållen 
bebyggelse. 

Resultat av prövningen: 
Åtgärden bedöms i huvudsak uppfylla kraven på byggnadsverks utformning och 
tomtens ordnande och inte medföra alltför stora olägenheter för omgivningen.  
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UPPLYSNING 
Beslut, krav och upplysningar beträffande utstakning, brandskyddsbeskrivning, 
energiberäkning, kontrollplan, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, 
slutsamråd och slutbesked lämnas i särskild skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 22 maj 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att bygglov beviljas enligt ansökan, 
samt att Mats- Ola Bäckvall godkännes som kontrollansvarig. 
 
 
MBN 58   
MBN au § 47 

Driftbudgetföljning, miljö- och byggnadsnämnden/ 
miljökontoret maj 2017 
Miljökontoret har upprättat driftuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden/ 
miljökontoret för maj 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att notera informationen. 

 
 
MBN § 59 
MBN au § 48 

Driftbudgetföljning, miljö- och byggnadsnämnden/ 
stadsarkitektkontoret maj 2017 
Stadsarkitektkontoret har upprättat driftuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden/ 
stadsarkitektkontoret för maj 2017 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att notera informationen. 
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MBN § 60 
MBN au § 49 
Delegationsbeslut miljökontoret   
Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av miljökontoret 
för tiden 25 april 2017 till den 22 maj 2017.  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna 

 
 
MBN § 61 
MBN au § 50 

Delegationsbeslut stadsarkitektkontoret   
Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av stadsarkitektkontoret för 
tiden 24 april 2017 till den 28 maj 2017. 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
 
MBN § 62 

Anmälan av handlingar 
• Protokoll kommunala handikapprådet från den 22 maj 2017. 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 
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