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Miljö- och byggnadsnämnden  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-23 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2017-11-28 

 

Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-12-21 

 Förvaringsplats för protokollet Stadsarkitektkontoret, Köping 

 

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

Karin Holmkvist-Larsson 

  

Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.30 -10.30 

Beslutande Per Carlesson (S) ordförande 

Taffere Abraha (S) ersättare 

Heinz Blahusch (S) ledamot 

Arne Hedkvist (S) ersättare 

Tore Segerström (M) ersättare 

Kenneth Nordberg (V) ledamot §§ 95-97 och §§ 99-109 

Kristina Lindblad (MP) ledamot 

Agneta Sellholm (M) ledamot 

Bernt Bergsten (C) ersättare 

Per Norin (KD) ledamot 

Fredrik Andersson (SD) ledamot 

 
Övriga deltagande Gun Törnblad stadsarkitekt 

Göran Nilsson  miljöchef 

Lennart Alm bygglovchef 

Erik Johannesson miljöinspektör §§ 95-96 

Emmelie Johannesson miljöinspektör §§ 95-97 

Anita Iversen planchef §§ 98-99 

Elin Rosendahl planarkitekt §§ 98-99 

Karin Holmkvist-Larsson sekreterare 

 

Justerare Kristina Lindblad Paragrafer 95-109 

Justeringens tid och 

plats 

Stadsarkitektkontoret, Köping 2017-11-24 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 

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

Karin Holmkvist Larsson 

 

 

Ordförande 

 

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

Per Carlesson  

 

 

Justerande 

 

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

Kristina Lindblad 
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MBN § 95 

Arbetsutskottets protokoll, anmälan 

Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 10 november 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 

MBN § 96   Dnr 2000.415/42 

MBN au § 78   

Norsavägen 13, Norsa avfallsanläggning, ansökan om förlängd 
tid för färdigställande av huvuddeponi 

Föreligger en ansökan från VafabMiljö Kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 

Västerås om förlängd tid för färdigställande av sluttäckningen av huvuddeponin vid 

Norsa avfallsanläggning till den 30 juni 2018. 

Bakgrund 

Den 5 september 2012 godkände miljö- och byggnadsnämnden i Köpings kommun 

VafabMiljös (Bolaget) avslutningsplan gällande sluttäckning av slaggdeponin och 

huvuddeponin. Sluttäckning av slaggdeponin är sedan tidigare klar och godkänd av 

miljö- och byggnadsnämnden. Sluttäckning av huvuddeponin ska vara klar senast den 

31 december 2017. 

Det huvudsakliga arbetet med sluttäckning av huvuddeponin utfördes 2014-2015 då 

bland annat tätskikt och dräneringsmatta påfördes. Efter detta har arbetet fortsatt med 

påläggning av skyddsskikt allt eftersom massor levererats till anläggningen. 

Skyddsskiktet ska nå en mäktighet på 1,5 meter vid färdigställande. 

Skyddsskiktet har idag en mäktighet på över en meter och VafabMiljö har tillräckliga 

volymer massor lagrade på Norsa avfallsanläggning för att kunna slutföra 

sluttäckningen. Bolaget anser dock att det vore fördelaktigt om massorna kan torkas ur 

mer innan de breds ut. De massor som har levererats för sluttäckning har generellt varit 

leriga och blöta. Torrare massor underlättar fördelningen vid utbredningen över deponin 

och ger en jämnare täckning utan större jordklumpar. En jämn täckning minimerar i sin 

tur risken för framtida sättningar. Mot bakgrund av detta ansöker bolaget om att få 

senarelägga fördigställandet av sluttäckningen av huvuddeponin vid Norsa 

avfallsanläggning till den 30 juni 2018. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljökontoret daterad den 27 oktober 2017. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ändra datum för färdigställandet av sluttäckningen av huvuddeponin i tidigare beslut 

daterat den 5 september 2012 MBN § 52, från den 31 december 2017 till den 30 juni 

2018. I övrigt gäller tidigare beslut fortsatt. 

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. 

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen enligt bifogad besvärshänvisning. 

 

 

MBN § 97   Dnr 2017.079/42 

MBN au § 79   

Volvogatan 6,GKN Driveline Köping AB, ansökan om ändring 
av villkor gällande utsläpp av vatten, yttrande  

Miljöprövningsdelegationen i Uppsalas dnr 551-1039-17. 

Föreligger för yttrande till miljöprövningsdelegationen i Uppsala en ansökan från GKN 

Driveline Köping AB om ändring av villkor gällande utsläpp av behandlat 

processavloppsvatten från fastigheten Köpings-Ullvi 6:3. 

Bolagets ansökan 

GKN Driveline Köping AB har ett tillstånd enligt miljöbalken för den verksamhet som 

bedrivs på fastigheten Köpings-Ullvi 6:3 i Köping. Tillstånd gäller bland annat 

verksamhet med en årlig behandling av totalt 17 000 ton förbrukade skär- och 

tvättemulsioner samt sköljvatten från fosfatering. 

På grund av att bolagets provtagningar av utgående vatten från behandlingen av 

ovanstående vätskor har visat att riktvärden i villkor 5 överskridits har bolaget 

utvärderat reningen av processvatten vilket har resulterat i att bolaget nu ansöker om 

ändring av villkor 5. Ändringen avser en övergång från kontrollparametern totalhalt 

extraherbara alifatiska ämnen (TEX) till tillämpning av oljeindex som 

kontrollparameter. Anledningen är att nuvarande kontrollparameter (TEX) inte 

återspeglar verklig sammanställning och halt av olja i utgående behandlat processvatten 

på grund av felaktiga mätvärden i analysprocessen. Orsaken är att komponenter i 

processvattnet genererar en störning i analysmetoden. 

Volym behandlat processavloppsvatten till kommunala reningsverket är ca 6 400 m
3
/år. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljökontoret daterad den 31 oktober 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att som eget yttrande till miljöprövningsdelegationen anta miljökontorets skrivelse.  
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MBN § 98   Dnr 726/2016 

MBN au § 80   

Ändring av detaljplan för Dåvö Berghagen, Köpings 
landsbyggd, Köpings kommun, PL 161 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 30 maj 2017 (KSau § 154) beslut om att uppdra 

stadsarkitektkontoret att upprätta ny detaljplan för Berghagen som tillåter en utveckling av 

den sanitära standarden och medger byggrätter i den omfattning som tillsammans med 

berörda fastighetsägare bedöms lämplig.  

Fastighetsägarna har beslutat emot utökade byggrätter. Bedömingen har även gjorts att en 

ändring av detaljplan ska ske istället för framtagandet av en ny eftersom syftet gällande 

sanitär standard kan uppnås även vid en ändring av gällande detaljplan. 

Ändringen handläggs med standardförfarande och syftet är att ge stöd för att ansluta 

området till kommunala ledningar för vatten och avlopp.  

Länsstyrelsen yttrade sig den 26 juni 2017 över behovsbedömningen, som är daterad 

den 7 juni 2017. De delar stadsarkitektkontorets uppfattning att planen inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan enligt i 6 kap 14 § MB. En miljöbedömning behöver 

därför inte göras. 

Beslutsunderlag  

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 1 november 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att samråda om förslaget till ändrad detaljplan PL 161 för Dåvö Berghagen, Köpings 

landsbyggd, Köpings kommun med berörda sakägare, myndigheter och förvaltningar, 

samt att förslaget inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anses i 6 kap 11§ 

miljöbalken. 

 

På grund av jäv deltar inte Kenneth Nordberg (V) i handläggningen av detta ärende. 

 

 

MBN § 99   Dnr 710/2016 

MBN au § 81   

Ändring av detaljplan för Hovgården, Tavsta hage,  
Köpings landsbyggd, Köpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 30 maj 2017 (KSau § 154) beslut om att uppdra 

stadsarkitektkontoret att upprätta ny detaljplan för Tavsta hage som tillåter en utveckling av 

den sanitära standarden och medger byggrätter i den omfattning som tillsammans med 

berörda fastighetsägare bedöms lämplig.  

Bedömingen har i efterhand gjorts att en ändring av detaljplan ska ske istället för 

framtagandet av en ny detaljplan. Detta eftersom syftet gällande sanitär standard och 

utökade byggrätter kan uppnås även vid en ändring av detaljplan. 
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Ändringen handläggs med standardförfarande och syftet är att ge stöd för att ansluta 

området till kommunala ledningar för vatten och avlopp. Tillägget prövar även möjligheten 

till större byggrätter i enlighet med önskemål från områdets fastighetsägare och i linje med 

kommunens uttalade ambition att kunna erbjuda Mälarnära boende med god standard. 

Länsstyrelsen yttrade sig den 26 juni 2017 över behovsbedömningen, som är daterad 

den 7 juni 2017. De delar stadsarkitektkontorets uppfattning att planen inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan enligt i 6 kap 14 § MB. En miljöbedömning behöver 

därför inte göras. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 7 november 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att samråda om förslaget till ändrad detaljplan PL 165 för Hovgården, Tavsta hage, 

Köpings landsbyggd, Köpings kommun med berörda sakägare, myndigheter och 

förvaltningar, 

samt att förslaget inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anses i 6 kap 11§ 

miljöbalken. 

 

 

MBN § 100   Dnr 181/2017 

MBN au § 82   

Kölsta 5:8, Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus 

Prövning 

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

Ansökan 

Ansökan, daterad den 30 mars 2017, avser förhandsbesked om platsens lämplighet för 

avstyckning av en tomt för nybyggnad av ett enbostadshus. Reviderad situationsplan 

och yttrande från trafikverket inkom den 5 september 2017. Yttrande från länsstyrelsen 

inkom den 18 oktober 2017. 

Området är upptaget i kommunens översiktsplan och kulturminnesvårdsprogram (KMV 

16). Området löper längs Kölstaån med ursprungligt, svagt kuperat  jordbrukslandskap 

från Salsäter i norr och ner till Odensvi Kyrby i söder. Dalgången omges av större 

kuperade skogspartier. Bebyggelsen präglas av faluröda träfasader, vitmålade snickerier 

och röda tegeltak. Även vita träfasader förekommer i området. Det är av vikt att 

tillkommande hus anpassas till omgivningens bebyggelsemönster i färg, fasad och form. 

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 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 
Datum 

2017-11-23 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

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

byggförordningen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 27 oktober 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att den sökta åtgärden 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 § 101   Dnr 530/2017 

MBN au § 83   

Sjötullen 1:47 Tillbyggnad av industrilokal 

Ansökan är prövad enligt plan- och bygglagen (2010:900) SFS 2017:424,  

Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, 

Boverkets författningssamling, BFS 2016:3-BBR 24, 

Underlag för funktionsmått SS 91 42 21:2006, där BBR så hänvisar. 

 

Ansökan avser en tillbyggnad av industrilokal med nya omklädningsrum  

om 3 820 m
2
 BTA. 

Handlingar som legat till grund för beslutet  

Bygglovansökan inkommen den 2 oktober 2017, nybyggnadskarta, situationsplan, plan- 

sektion- och fasadritningar, brandskyddsbeskrivning, energiberäkning, anmälan av 

kontrollansvarig. 

Gällande planförhållanden  

För området gäller detaljplan PL 182. 

Resultat av prövningen 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnadsverks utformning och inte påverka 

allmänna intressen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 30 oktober 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att bygglov beviljas enligt ansökan,  

samt att Tina Nordlund godkännes som kontrollansvarig. 
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MBN § 102 

MBN au § 84 

Verksamhetsplan 2018 för miljökontoret. 

Miljökontoret har upprättat verksamhetsplan för 2018. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ställa sig bakom verksamhetsplanen 2018 

 

 

MBN § 103 

MBN au § 85 

Verksamhetsplan 2018 för stadsarkitektkontoret. 

Stadsarkitektkontoret har upprättat verksamhetsplan för 2018. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ställa sig bakom verksamhetsplanen 2018 

 

 

MBN § 104 

MBN au § 86 

Förslag på sammanträdesdagar och sammanträdestid 2018 för 
miljö- och byggnadsnämnden/ miljö- och byggnadsnämndens 
au 

Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2018 och sammanträdestid för miljö- och 

byggnadsnämnden/ miljö- och byggnadsnämndens au. S-gruppen framförde justeringar 

i förslaget  

 

Beslut 

Miljö och byggnadsnämnden beslutar 

att fastställa sammanträdesdagarna efter justeringarna. Miljö- och byggnadsnämndens 

arbetsutskott ändras från den 8 november till den 25 oktober och miljö- och 

byggnadsnämnden ändras från den 22 november till den 8 november övriga tider enligt 

framlagt förslag, 

samt att sammanträdena börjar klockan 8.30. 
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MBN § 105 

MBN au § 87 

Driftbudgetuppföljning miljö- och byggnadsnämnden 
/miljökontoret oktober 2017. 

Miljökontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för miljö-och byggnadsnämnden 

/miljökontoret för oktober 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga driftbudgetuppföljningen till handlingarna. 

 

 

MBN § 106 

MBN au § 88 

Driftbudgetuppföljning stadsarkitektkontoret oktober 2017. 

Stadsarkitektkontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för oktober 2017. 

 

Beslut  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga driftbudgetuppföljningen till handlingarna. 

 

 

MBN § 107 

MBN au § 89 

Delegationsbeslut, miljökontoret 

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

29 september 2017 till den 27 oktober 2017. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 

MBN § 108 

MBN au § 90 

Delegationsbeslut, stadsarkitektkontoret 

Föreligger förteckning över beslut som fattas i delegation av stadsarkitektkontoret för 

tiden den 30 september 2017 till den 31 oktober 2017. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 

MBN § 109 

MBN au § 91 

Anmälan av handlingar 

 Ungdomsfullmäktige, sammanträdesprotokoll från den 26 september 2017 

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

kallelser/protokoll/ungdomsfullmaktige.html?folder=19.596b6a31159e5b81ea94

bd50&sv.url=12.65eeac981572c6b85da5c63f 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att notera informationen. 

 

 

https://koping.se/kommun-och-politik/protokoll-kallelser/protokoll/ungdomsfullmaktige.html?folder=19.596b6a31159e5b81ea94bd50&sv.url=12.65eeac981572c6b85da5c63f
https://koping.se/kommun-och-politik/protokoll-kallelser/protokoll/ungdomsfullmaktige.html?folder=19.596b6a31159e5b81ea94bd50&sv.url=12.65eeac981572c6b85da5c63f
https://koping.se/kommun-och-politik/protokoll-kallelser/protokoll/ungdomsfullmaktige.html?folder=19.596b6a31159e5b81ea94bd50&sv.url=12.65eeac981572c6b85da5c63f

