
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 
Datum 

2016-09-01 
Miljö och byggnadsnämnden  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-01 
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2016-09-07 
 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2016-09-30 
 Förvaringsplats för protokollet Stadsarkitektkontoret, Köping 

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

Karin Holmkvist-Larsson 
  

Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 – 10.30 

Beslutande Per Carlesson (S) ordförande 
Lena Vilhelmsson (S) v ordförande §§ 72-76, §§ 78-83 
Ali Mehrabi (S) ersättare § 77 
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 §§ 72-76, §§ 78-83 
Torbjörn Holmström (M) ersättare § 77 
Per Norin (KD) ledamot 
Fredrik Andersson (SD) ledamot 
 Övriga deltagande Taffere Abraha (S) ersättare §§ 72-82 
Ali Mehrabi (S) ersättare §§ 72-76, §§ 78-83 
Arne Hedkvist (S) ersättare 
Torbjörn Holmström (M) ersättare §§ 72-76, §§ 78-83 
Tore Segerström (M) ersättare 
Gun Törnblad stadsarkitekt 
Göran Nilsson  miljöchef 
Lennart Alm bygglovchef 
Erik Johannesson miljöinspektör §§ 72-73 
Tommi Kiiskilä miljöinspektör §§ 72-73 
Anna Lindberg miljöinspektör §§ 72-73 
Riitta Forngren planchef §§ 74-75 
Victor Zakrisson planarkitekt §§ 74-75 
Johanna Östman planarkitekt §§ 74-75 
Elin Rosendahl planarkitekt §§ 74-75 
Sofia Melin planarkitekt §§ 74-75 
Simon Eriksson praktikant §§ 74-75 
Karin Holmkvist-Larsson sekreterare 
 
 
 

Justerare Per Norin Paragrafer 72-83 
 

Justeringens tid och 
plats 

Stadsarkitektkontoret, Köping 2015-09-05 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

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

 
 

Ordförande 

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

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Per Norin 
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MBN § 72 
 
Arbetsutskottets protokoll, anmälan 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 18 augusti 2016. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 
 
MBN § 73    Dnr 2015.008/42 
MBN au § 63    

Solberga 1:8, Bergtäkt Gisslarbo, Svevia AB, yttrande gällande 
ansökan om fortsatt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till 
täktverksamhet m.m. 
Miljöprövningsdelegationens dnr: 551-3824-15. 

Föreligger för yttrande till miljöprövningsdelegationen en ansökan enligt miljöbalken 
från Svevia AB om fortsatt och utvidgad täktverksamhet på fastigheten Solberga 1:8 
norr om Kolsva. 

Bakgrund 
Verksamhet har bedrivits i täkten sedan tillstånd gavs år 1998 enligt dåvarande 
miljöskyddslag och naturvårdslagen. Nu gällande tillstånd medger en uttagsvolym av 
2,7 miljoner ton berg och gäller till och med 2028-12-31. Bolaget planerar för en fortsatt 
och utvidgad verksamhet i täkten och ansöker därför om förnyat tillstånd. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beslutat att verksamheten ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan då den årliga produktionen i täkten kommer överstiga 25 000 
ton/år. Bolaget har inför ansökan genomfört samråd med allmänhet, 
organisationer/föreningar och myndigheter.  

Bolagets tillståndsansökan  
Tillståndsansökan innefattar att tillstånd söks för uttag av 4,2 miljoner ton berg under en 
25-årig tillståndsperiod samt uppställning av kross- och sorteringsverk inom 
täktområdet samt vid behov asfalt- och oljegrusverk. Årsproduktionen av ballastmaterial 
beräknas uppgå till mellan 0-300 000 ton per år och normalproduktion antas till ca 
200 000 ton samt en maxproduktion till högst 300 000 ton per år. Inom området kan 
riven och fräst asfalt komma att hanteras och återanvändas. Införsel av rena jord- och 
schaktmassor samt morän kan också komma att ske. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljökontoret daterad den 18 augusti 2016. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att som eget yttrande till miljöprövningsdelegationen anta miljökontorets skrivelse.  

 
 
MBN § 74    Dnr 70/2015 
MBN au § 64    

Detaljplan för del av Innerstaden 1:47 och 1:1 (kv. Hake etapp 2), Köpings 
tätort, Köpings kommun, PL 395 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-16, § 48, att ge stadsarkitekt-
kontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Innerstaden 1:47 och 1:1. 

Syftet med detaljplanen som handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, är 
att svara upp mot ÖP2012s intentioner genom att med komplettering utnyttja centralt 
liggande tomtmark för bostadsändamål. Översiktsplanen pekar ut området som lämpligt 
för bostäder med god tillgänglighet. 

Planförslaget, som upprättades den 21 mars 2016 av stadsarkitektkontoret, har varit 
utsänt för granskning till berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar 
under tiden 28 juni 2016 till den 29 juli 2016. Planförslaget har annonserats i 
Bärgslagsbladet torsdagen den 23 juni 2016 när tidningen delades ut till alla hushåll. 
Planförslaget har även funnits tillgängligt på stadsarkitektkontoret och på kommunens 
hemsida på internet. 

Under granskningstiden inkom 3 skrivelser. Ett granskningsutlåtande med redogörelse 
för samråd och granskning har upprättats den 9 augusti 2016. Några erinringar mot 
planförslaget som sådant har inte framförts, ett par förtydliganden och ändringar enligt 
inkomna yttranden har gjorts i plankartan och planbeskrivningen. Ändringar är 
markerade i planbeskrivningen. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 9 augusti 2016. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  

att anta detaljplan för del av Innerstaden 1:47 och 1:1 (Kv. Hake etapp 2) i Köpings 
tätort, Köpings kommun, PL 395. 
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MBN § 75    Dnr 229/2014 
MBN au § 65    

Detaljplan för del av kv. Gautiod m.m. (område vid Västra Långgatan), 
Köpings tätort, Köpings kommun, PL 390 
Miljö- och byggnadsnämnden fick den 10 juni 2014 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att ändra detaljplanen för del av kv. Gautiod. Ett avtal om markupplåtelse 
har godkänts av kommunfullmäktige den 25 januari 2016. 
Syftet med detaljplanen som handläggs med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900, 
är att fastigheterna Gautiod 9, 10 och 11 i Gamla stan vid Mullgatan kan utökas till 
Västra Långgatan. Västra Långgatan avslutas med en vändplan. Ett område för 
parkering i parkområdet vid Mullgatan tas bort. 
 
Planförslaget som är daterat 9 maj 2016, har varit utsänt för granskning under tiden 
fr.o.m. den 2 juni – 23 juni 2016. Ett granskningsutlåtande med redogörelse för samråd 
och granskning har upprättats den 9 augusti 2016. Inga ändringar har skett i 
planförslaget efter granskningen. 
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 9 augusti 2016. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta detaljplan för del av kv. Gautiod m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings 
tätort, Köpings kommun PL 390. 

 
 
MBN § 76    Dnr 502/2016 
MBN au § 66    

Kröcklinge 4:4, Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
transformatorstation 
Avsikten med ansökan är att uppföra en transformatorstation om ca 3,4 m2. 

Transformatorstationen är tänkt att placeras ca 98 meter från Hedströmmens 
strandskyddsområde. 

Strandskyddet från Hedströmmen är 100 meter. 

Samråd har skett med miljökontoret som inte har någon erinran. 

Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger då: 

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 
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eller berörs av ett naturvårds- eller skötselavtal. Den berörs inte heller av något 
riksintresse. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsarkitektkontoret daterad den 3 augusti 2016. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 
att med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § 2 punkten miljöbalken medges dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för uppförande av transformatorstation inom 
Hedströmmens strandskyddsområde. 
Dispensen gäller ianspråktagande av mark för transformatorstationens sammanlagda 
area (3,4 m2). 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
 
 
MBN § 77   Dnr 463/2016 
MBN au § 67    

Hesta 1:13, Förhandsbesked, Nybyggnad av stall och ridhus  
Ansökan är prövad enligt plan- och bygglagen ( PBL 2010:900). 

Prövning 
Ansökan, daterad den 12 maj 2016, avser förhandsbesked om platsens lämplighet 
för nybyggnad av stall och ridhus. 
 
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 den 2 augusti 2016. 
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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. 
 
På grund av jäv deltar inte Lena Vilhelmsson (S) och Lars Isaksson (C) i 
handläggningen av detta ärende. 
 
 
MBN § 78 
MBN au § 68 

Driftbudgetuppföljning miljö- och byggnadsnämnden 
/miljökontoret juli 2016. 
Miljökontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden/ 
miljökontoret för juli 2016. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 
att lägga driftbudgetuppföljningen till handlingarna. 
 
 
MBN § 79 
MBN au § 69 
Driftbudgetuppföljning stadsarkitektkontoret juli 2016. 
Stadsarkitektkontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för juli 2016. 

 
Beslut 
Arbetsutskottet förslår miljö- och byggnadsnämnden besluta 
 
att lägga driftbudgetuppföljningen till handlingarna 
 
 
MBN § 80 
MBN au § 70 

Delegationsbeslut miljökontoret   
Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av miljökontoret 

för tiden 27 maj 2016 till 15 juli 2016.  
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
 
MBN § 81 
MBN au § 71 

Delegationsbeslut stadsarkitektkontoret   
Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av stadsarkitektkontoret för 
tiden 31 maj 2016 till 8 augusti 2016. 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
MBN § 82 
MBN au § 72 

Konferensinbjudan. 
Inbjudan till FAH Kommunerna och Miljön höstkonferens 12-13 oktober 2016 i 
Hässleholm. 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att två stycken ledamöter/ersättare erbjuds delta på konferensen.  
 
 
MBN § 83 
MBN au § 73 

Anmälan av handlingar 
• Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen avvisar den 29 juni 2016, i mål  

P 2321-16 och avslår övriga överklaganden. Beslutet som Nacka tingsrätt 
avvisar och avslår gäller Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut den 17 mars 
2016, dnr 403-6465-2015 och dnr 2016 403-6469-2015, i ärendet gällande 
överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 12 november 2015 att 
ge bygglov för ändrad användning på fastigheten. 

• Länsstyrelsen i Västmanlands län avslår överklagan från fastighetsägaren, den 6 
juli 2016, dnr 403-2388-2016 gällande avslag, bygglov för nybyggnad av carport 
i Köping som antogs i miljö- och byggnadsnämnden den 10 mars 2015 § 22. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  
 
att notera informationen. 
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