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MBN § 1 

Arbetsutskottets protokoll, anmälan 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 23 januari 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 
 
MBN § 2   Dnr 2017.019/49 
MBN au § 1    

Kosttillskott m m, rapport från tillsynsprojekt 
Under 2016 genomförde miljökontoret ett tillsynsprojekt på kosttillskott, sport- och 
viktminskningsprodukter för särskilda näringsändamål. Totalt besöktes elva butiker och 
138 produkter kontrollerades. 
 
Kontrollerna har visat att det förekommer produkter på marknaden med 
gränslandsingredienser (ingredienser med oklar klassning men som i dagsläget inte går 
att belägga med saluförbud), produkter som enligt Läkemedelsverket ska klassas som 
läkemedel men som säljs som kosttillskott och produkter innehållande ingredienser som 
inte är godkända som livsmedel. Kontrollerna har också visat brister i hälsopåståenden 
på produkter. 

Beslutsunderlag 
Rapport från miljökontoret daterad 11 januari 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen. 
 
 
MBN § 3   Dnr 797/2016 
MBN au § 2    

Fröänge 3:27, Strandskyddsdispens för gäststuga 
Avsikten med ansökan är att uppföra en gäststuga om ca 30 m2

. Gäststugan är tänkt att 
placeras ca 92 meter från Västlandasjön. Strandskyddet från Västlandasjön är 100 
meter. 
Samråd har skett med miljökontoret. 
Miljökontoret har gjort bedömningen att tomtplatsavgränsningen motsvarar 
hemfridszonen och att åtgärden inte väsentligt påverkar värdet för friluftsliv eller 
livsvillkoren för djur- och växtarter. 
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Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger då gäststugan planeras på redan 
ianspråktagen tomtmark. 
 
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, områdesbestämmelser eller 
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 22 december 2016. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § 1 p miljöbalken medges dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en gäststuga om ca 30 m2 inom 
Västlandasjöns strandskyddsområde. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från beslutsdatum 
 
 
MBN § 4   Dnr 822/2016 
MBN au § 3    

Hörnberga 1:4, Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod 
Ansökan är ett led i Mälarenergi Elnät AB:s pågående arbete med att restaurera elnätet 

Den aktuella åtgärden ligger inom Hedströmmens strandskyddsområde. Strandskyddet 
för Hedströmmens vattenskyddsområde är 100 m. 
 
Samråd har skett med miljökontoret. 
Miljökontoret har inga erinringar mot planerad byggnation. 
 
Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger då anläggningen behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Syftet med strandskyddet påverkas inte, djur- och växtlivet påverkas inte på ett 
oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte. 
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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. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 22 december 2016. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  
att med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § 6 punkten miljöbalken medges dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för teknikbod inom strandskyddsområde. 
Dispensen gäller ianspråktagande av mark för teknikbodens sammanlagda area om ca 
6,6 m2. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
 
MBN § 5   Dnr 841/2016 
MBN au § 4    

Fettsta 1:16, Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation 
Ansökan är ett led i Mälarenergi Elnät AB:s pågående arbete med att restaurera elnätet 
Den aktuella åtgärden ligger inom Hedströmmens strandskyddsområde. Strandskyddet 
för Hedströmmens vattenskyddsområde är 100 m. 
 
Samråd har skett med miljökontoret. 
Miljökontoret har inga erinringar mot planerad byggnation. 
 
Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger då anläggningen behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
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. 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 16 januari 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  
att med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § 6 punkten miljöbalken medges dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nätstation inom strandskyddsområde. 
Dispensen gäller ianspråktagande av mark för nätstationens sammanlagda area om ca 
6,6 m2. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
 
MBN § 6  Dnr 640/2016 
MBN au § 5    

Nybyggnad av plank 
Ansökan gäller nybyggnad av plank på fastigheten. Enligt förslaget ska planket hägna in 
nästan hela fastigheten och byggas av svart plåt.  

Fastigheten ligger i ett öppet odlingslandskap. Övrig byggnation i området är 
karakteristisk för lantlig bebyggelse med gårdskonstellationer i skogsbryn. Undantaget 
närmsta grannen som även den är en industribyggnad, inhägnad med nätstaket. Plank är 
en sällsynt företeelse i närområdet. Varför den aktuella åtgärden inte kan anses uppfylla 
anpassningskravet då plankets utformning kraftigt avviker från vad som får anses vara 
det gängse utförandet i området. 

Kraven utifrån 2 kapitlet 6 § 1 stycket 1 punkten och 3 stycket samt 8 kapitlet 1 § 2 
punkten, 3§ 1 punkten, PBL anses inte vara uppfyllda, ansökan bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 11 januari 2017 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att med stöd av 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, avslås 
ansökan om nybyggnad av plank. 
 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen enligt bifogad besvärshänvisning. 
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MBN § 7 
 
Årsredovisning 2016, miljökontoret  
Föreligger upprättad årsredovisning 2016 för miljökontoret. 
 
Miljökontorets överskott kan i huvudsak förklaras med mindre personalkostnader än 
budgeterat på grund av tillfälliga vakanser, i samband med föräldraledigheter och 
personalomsättning, vilka har varit svåra att kompensera under året. 
Personalsituationen under året har inneburit att det varit nödvändigt att göra 
omfördelningar och prioriteringar av arbetsuppgifter inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljökontoret daterad den 27 januari 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att ställa sig bakom årsredovisningen. 
 
 
MBN § 8 
 
Årsredovisning 2016, stadsarkitektkontoret 
Föreligger upprättad årsredovisning 2016 för stadsarkitektkontoret. 
 
Året som var har präglats av svårigheter att rekrytera på vakanta tjänster. 
Rekryteringskostnaderna har därför överskridits jämfört med budget. Höga 
utredningskostnader i tidiga skeden i planprocessen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 24 januari 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att ställa sig bakom årsredovisningen. 
 
 
MBN § 9 
 
Budget 2018, Särskilda uppdrag till styrelser/nämnder, 
miljökontoret 
 
I kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 fick styrelse och nämnder i uppdrag att 
ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan 
styrelser/nämnder/förvaltningar. Mål för 2017 är 1 % effektivisering. Redovisning av 
arbetet ska ske i samband med bokslutsberedningen 2017. 
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Beslutsunderlag  
Skrivelse från miljökontoret daterad den 6 februari 2017. 
 
Beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom besparingarna i redovisningen.  
 
 
MBN § 10 
 
Budget 2017, Särskilda uppdrag till styrelser/nämnder, Förslag 
på effektiviseringsåtgärder 2017 STARK 
 
I kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning 2017 års budget gavs samtliga nämnder 
i särskilda uppdrag att utreda: 
 

1. Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan förvaltningarna. 

2. Vad behövs för att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka förvaltningens 
kostnader med 1 %? 

Uppdraget ska redovisas, politiskt behandlad av respektive styrelse/nämnd senast i 
samband med bokslutsberedningen den 15 mars 2017. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 31 januari 2017. 
 
Beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom besparing på konsultkostnader. 
 
 
MBN § 11 
MBN au § 6 

Delegationsbeslut miljökontoret   
Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av miljökontoret 
för tiden 25 november 2016 – 11 januari 2017.  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
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MBN § 12 
MBN au § 7 

Delegationsbeslut stadsarkitektkontoret 
Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av stadsarkitektkontoret 
för tiden 26 november 2016 – 13 januari 2017. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 
 
MBN § 13 
MBN au § 8 

Anmälan av handlingar 
• Kommunala handikapprådet, sammanträdesprotokoll från den 14 november 

2016 http://koping.se/kommun-och-politik/protokoll-
kallelser/protokoll/kommunala-handikappradet.html 

• Beslut från kommunfullmäktige § 18, 2017-01-31 att utse Christian Nålberg (S) 
som ny ersättare efter Agneta Johansson. 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 
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