
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
Datum 

2020-12-17 
Samhällsbyggnadsnämnd  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Samhällsbyggnadsnämnd 
Sammanträdesdatum 2020-12-17 
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2020-12-23 
 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2021-01-14 
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köping 

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

Angelica Strand 
  

Plats och tid Globen, Forum, Köping, kl 09.00 – 11.10 

Beslutande Ola Saaw (M) ordförande 
Annika Duàn (S) v ordförande 
Christian Nålberg (S) ledamot 
Niklas Nordlund (S) ledamot 
Hans Winberg (S) ledamot §§ 100-106 
Lars Isaksson (C) ersättare §§ 107-110 
Heinz Blahusch (S) ledamot 
Agneta Sellholm (M) ledamot 
Marie Ahlberg (V) ledamot 
Lars-Axel Nordell (KD) ledamot 
Sören Jakobsson (SD) ersättare 
Fredrik Andersson (SD) ledamot 
 Övriga deltagande Lars Isaksson (C) ersättare §§ 100-106 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef 
Christina Schyberg ekolog §§ 100-102 
Johanna Dahlroth miljöutredare § 102 
Anita Iversen planchef § 103 
Linda Eriksson miljöchef §§ 103-110 
Jonas Jansson bygglovschef §§ 106-110 
Angelica Strand nämndsekreterare 
 
 
 

Justerare Heinz Blahusch Paragrafer   100-110 
 

Justeringens tid och 
plats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köping 2020-12-22 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................  
Angelica Strand 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................  
Ola Saaw 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Heinz Blahusch 
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SBN § 100 
Arbetsutskottets protokoll, anmälan 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 3 december 2020. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att notera informationen. 
 
SBN § 101 
SBN au § 88    Dnr 2020-801 
Transiteringsledning X-X, strandskyddsdispens 
På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 juni 2020 beslutades att ge XX, 
organisationsnummer X-X, X, dispens för att schakta och placera ut fjärrvärmerör i 
strandskyddat område på fyra platser längs den planerade sträckningen mellan Köping 
och Kolsva. Arbetet är nu igång på flera platser men i område 3 har X ändrat 
uppfattning om hur ledningen bäst förläggs genom området. Det tidigare beslutet med 
diarienummer 2020.381/49 bör därför ändras för detta område. 
Syn på platsen gjordes den 9 november 2020. Närvarande var representanter för 
Köpings kommun, X, X, X samt X Miljökonsult. 
Den 19 november 2020 inkom X med en ansökan om strandskyddsdispens för att ändra 
sträckning för transiteringsledning mellan Köping och Kolsva i område 3. 
Förvaltningens bedömning är att transiteringsledning kan anläggas då särskilt skäl finns 
och att åtgärden är förenlig med strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 23 november 2020.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för att schakta i strandskyddat 
område längs Hedströmmen för att placera ut rör till transiteringsledning för fjärrvärme 
mellan Köping och Kolsva vid strandskyddat område i enlighet med den karta som hör 
till ansökan under följande villkor: 

• att skriftligt medgivande från markägare inhämtas för förändringen av 
sträckningen 

• att erosionsskydd placeras ut längs sträckningen. 
samt att avgiften för strandskyddsdispensen fastställs till 4 650 kronor. 
Strandskyddsdispensen upphör enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 h § att gälla om 
åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
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SBN § 102 
SBN au § 87    Dnr 2020-749 
X 3:12, strandskyddsdispens 
Den 26 oktober 2020 inkom X AB med ansökan om strandskyddsdispens för att få 
uppföra en prefabricerad transformatorbyggnad på befintliga fundament där en nu 
demonterad transformator stått. Som särskilt skäl till att åtgärden ska få utföras har 
angetts att fastigheten är ianspråktagen så att den saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 
Miljöenhetens bedömning är att dispens kan medges för att få uppföra en prefabricerad 
transformatorbyggnad då det finns ett särskilt skäl och att åtgärden är förenlig med 
strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 19 november 2020.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en ny byggnad på 
8,6 m2 för transformator på fastigheten X 3:12, 
samt att avgiften för strandskyddsdispens fastställs till 9 300 kronor. 
Strandskyddsdispensen upphör enligt miljöbalken 7 kap 18 h § att gälla om åtgärden 
inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
SBN § 103 
SBN au § 86    Dnr 570/2019 
Samråd för detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 m.fl. i 
Köpings tätort, Köpings kommun 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 31 mars 2020 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 och del av 
Köpings-Ullvi 6:2 i Köping. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en 
centralt placerad förskola samt att utöka befintlig markanvändning ”parkering” till att 
även omfatta ”besöksanläggning för idrottsändamål”. Planförslaget handläggs med 
standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har enligt 6 kap. 6 § miljöbalken undersökt och gjort 
bedömningen att någon betydande miljöpåverkan inte antas medföras i och med ett 
genomförande av planen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 24 november 2020. 
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Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att samråda om ny detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 m.fl. med berörda sakägare, 
myndigheter och förvaltningar, 
samt att besluta, enligt 6 kap. 7 § miljöbalken, att ett genomförande av detaljplanen inte 
antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
SBN § 104 
SBN au § 89     
Förlängning av delegation enligt Lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) upphör att gälla 
vid årsskiftet. Serveringsställen utgör enligt Folkhälsomyndigheten en särskild riskmiljö 
för smittspridning och myndigheten rekommenderar därför att de regelverk som berör 
serveringsställen fortsatt bör gälla nationellt.  
Med bakgrund av detta föreslår regeringen i en proposition till riksdagen att lagen 
förlängs fem månader, till och med den 31 maj 2021. Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2021, då lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
annars skulle upphöra att gälla. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att nämnden fortsatt är den kommunala 
nämnd som har ansvar att fatta beslut enligt Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen (2020:526). För att tillsynen ska bli effektiv är förvaltningens 
bedömning även att nämnden fortsatt delegerar vissa beslut till miljöenheten och att 
delegeringen gäller till dess att regeringen beslutar att upphäva lagen. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 23 november 2020.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att förlänga tidigare beslutad delegationsordning enligt Lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526), 
samt att delegationen gäller till dess att Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder vid 
serveringsställen (2020:526) upphävs av regeringen. 
 
SBN § 105 
SBN au § 90     
Fördjupad verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 
2021, miljöenheten 
Föreligger ett förslag till Fördjupad verksamhetsplan 2021 för 
samhällsbyggnadsnämnden, miljöenheten- inklusive behovsbedömning (2022-2023) 
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Beslutsunderlag  
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 24 november 2020.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att anta fördjupad verksamhetsplan. 
 
SBN § 106 
SBN au § 91    
Verksamhetsplan 2021 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2021. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag  
att anta verksamhetsplan 2021 för samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
SBN § 107 
SBN au § 92     
Internkontrollplan 2021, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat internkontrollplan 2021 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att anta upprättat förslag till internkontrollplan 2021 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
SBN § 108   
Driftbudgetuppföljning 
samhällsbyggnadsförvaltningen/samhällsbyggnadsnämnden 
november 2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat driftbudgetuppföljning för 
samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen för november 2020. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att notera informationen. 
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SBN § 109 
SBN au § 94    
Delegationsbeslut 
Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av 
samhällsbyggnadsförvaltningen för tiden den 27 oktober till den 23 november 2020. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att notera informationen. 
 
 
SBN § 110 
Information om paddelhallar 
Tjänsteman från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om paddelhallar. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att notera informationen. 
 
 

Julhälsning 

Ordföranden tackade för ett gott samarbete under det gångna året och önskade God Jul 
och Gott Nytt År. Ledamöterna och tjänstemännen önskade ordförande detsamma. 
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