
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
Datum 

2016-10-27 

Miljö och byggnadsnämnden  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-27 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-11-01 

 

Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-11-24 

 Förvaringsplats för protokollet Stadsarkitektkontoret, Köping 

 

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

Karin Holmkvist-Larsson 

  

Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 -09.55 

Beslutande Per Carlesson (S) ordförande 

Lena Vilhelmsson (S) v ordförande 

Heinz Blahusch (S) ledamot 

Ali Mehrabi (S) ersättare 

Marie Ahlberg (V) ledamot 

Kenneth Nordberg (V) ledamot 

Arne Hedkvist (S) ersättare 

Agneta Sellholm (M) ledamot 

Lars Isaksson (C) ledamot 

Per Norin (KD) ledamot 

Fredrik Andersson (SD) ledamot 

 
Övriga deltagande Lennart Engman (V) ersättare 

Torbjörn Holmström (M) ersättare 

Tore Segerström (M) ersättare 

Gun Törnblad stadsarkitekt 

Göran Nilsson  miljöchef 

Erik Johannesson  miljöinspektör §§ 93-94 

Karin Holmkvist-Larsson sekreterare 

 

 

 

Justerare Heinz Blahusch Paragrafer 93-101 
 

Justeringens tid och 

plats 

Stadsarkitektkontoret, Köping 2016-10-28 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 

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

Karin Holmkvist-Larsson 

 

 

Ordförande 

 

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

Per Carlesson  

 

 

Justerande 

 

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

Heinz Blahusch 
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MBN § 93 

 

Arbetsutskottets protokoll, anmälan 

Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 13 oktober 2016. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 

 

MBN § 94   Dnr 2012.468/42 

MBN au § 82   

Köpings kommun, yttrande gällande ansökan om tillstånd till 
muddring, behandling av muddermassor samt tillfällig 
hamnverksamhet m m i Köpings hamn 

Mark- och miljödomstolens målnummer M 2577-16 Avdelning 3. 

Föreligger för yttrande till mark- och miljödomstolen en ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken från Köpings kommun till muddring, behandling av muddermassor samt 

tillfällig hamnverksamhet m m. i Köpings hamn. 

Bakgrund 

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på 

Mälaren. I Mälarprojektet planerar Sjöfartsverket en fördjupning och breddning av de 

allmänna farlederna till Västerås och Köping samt en uppgradering av Södertälje kanal 

och sluss. Detta medför att sjösäkerheten och tillgängligheten från Södertälje till 

Västerås och Köping ökar. Sjöfartsverket ansvarar för åtgärderna i farleden från 

Södertälje kanal fram till hamngränsen för Västerås respektive Köping. För att i linje 

med Mälarprojektet förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten inom Köpings 

hamnområde ansöker Köpings kommun om tillstånd till att bredda och fördjupa hamnen 

samt nödvändiga förstärkningsåtgärder i vatten och på land i anslutning till 

muddringsområdet. 

Målsättningen är att fartyg med en längd på 160 meter, en bredd på 23 meter och ett 

djupgående på 7 meter ska kunna anlöpa hamnen i Köping. 

Kommunens tillståndsansökan  

Tillståndsansökan omfattar både prövning enligt 9 kap (miljöfarlig verksamhet) och 11 

kap (vattenverksamhet). Tillstånd söks huvudsakligen för muddring och strandschakt, 

lossning och transport av muddermassor, förstärkningsåtgärder vid kajer och 

anläggande av dykdalb, uppförande av tillfällig kaj i befintligt läge för Modo-kajen och 

tillfällig hamnverksamhet där, hantering av muddermassor på land och uppförande av 

anläggningsyta samt bortledande av ytvatten från Köpingsviken till anläggningsytan. 

Muddring planeras ske från den 1 augusti fram till isläggning, dock som längst fram till 

den 1 mars. Muddring kommer ske i avgränsade områden av farleden från ön Runnskärs 

norra udde till djuphamnen. 
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Totalt beräknas ca 258 000 m
3
 muddermassor att uppkomma vid muddring inom 

Köpings hamnområde och farled, inklusive övermuddring med 0,2 meter. Beroende på 

massornas föroreningsnivå kommer dessa omhändertas med olika metoder. Av 

uppkomna massor bedöms ca 92 000 m
3
 vara så förorenade att landhantering krävs. 

Dessutom tillkommer förorenade massor inom Sjöfartsverkets projekt vilka beräknats 

till ca 30 000 m
3
. Massor som inte är så förorenade att de behöver hanteras på land 

kommer att dumpas och detta ansvarar Sjöfartsverket för inom ramen för deras tillstånd 

och dumpningsplatser som beslutats. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljökontoret daterad den 30 september 2016. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att som eget yttrande till mark- och miljödomstolen anta miljökontorets skrivelse.  

 

 

MBN § 95 

MBN au § 83 

Internkontrollplan 2017, miljökontoret 

Miljökontoret har upprättat internkontrollplan 2017 för miljökontoret. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta upprättat förslag till internkontrollplan 2017 för miljökontoret. 

 

 

MBN § 96 

MBN au § 84 

Internkontrollplan 2017, stadsarkitektkontoret 

Stadsarkitektkontoret har upprättat internkontrollplan 2017 för stadsarkitektkontoret. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta upprättat förslag till internkontrollplan 2017 för stadsarkitektkontoret. 
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MBN § 97 

MBN au § 85 

Driftbudgetuppföljning miljö- och byggnadsnämnden 
/miljökontoret september 2016. 

Miljökontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden/ 

miljökontoret för september 2016. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga driftbudgetuppföljningen till handlingarna. 

 

 

MBN § 98 

MBN au 86 

Driftbudgetuppföljning stadsarkitektkontoret september 2016 

Stadsarkitektkontoret har upprättat driftbudgetuppföljning för september 2016. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga driftbudgetuppföljningen till handlingarna 

 

 

MBN § 99 

MBN au § 87 

Delegationsbeslut, miljökontoret 

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

1 september 2016 till 28 september 2016. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna 

 

 

MBN § 100 

MBN au § 88 

Delegationsbeslut, stadsarkitektkontoret 

Föreligger förteckning över beslut som fattas i delegation av stadsarkitektkontoret för 

tiden 5 september 2016 till 3 oktober 2016. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 

MBN § 101 

MBN au § 89 

Anmälan av handlingar 

 Länsstyrelsens beslut 2 september 2016 angående Köpings Bostads AB:s 

överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om spridning av 

bekämpningsmedel. 

 Överklagan av Länsstyrelsen beslut den 2 september 2016, dnr 403-2643-2016,  

i ärende gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut att neka 

startbesked. 

 Protokollsutdrag 26 september 2016, KF § 100. Kompletteringsval ersättare i 

miljö- och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige utser Lennart Engman (V) 

som ny ersättare för Lena Blom (V) som den 20 juni § 87 i KF blev befriad från 

sitt uppdrag. 

 Handikapprådet, sammanträdesprotokoll 5 september 2016, 

http://www.koping.se/kommun-och-politik/protokoll/protokoll/20794/ 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen. 

 

 

 

http://www.koping.se/kommun-och-politik/protokoll/protokoll/20794/

