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Plats och tid Kungsörstorp, Kungsör, kl. 09.00 -10.48 
 
 
 
 
 
 
 

          

Beslutande Ola Saaw (M) ordförande 
Annika Duàn (S) v ordförande 
Peter Vesper (S) ersättare 
Niklas Nordlund (S) ledamot 
Hans Winberg (S) ledamot 
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 Mattias Uhr (S) ersättare §§ 89-92 
Henrik Laestander (S) ersättare 
Håkan Fröling (L) ersättare 
Lars Isaksson (C) ersättare 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef 
Jonas Jansson bygglovschef 
Linda Eriksson miljöchef 
Anita Iversen planchef 
Leo Pedersen planhandläggare § 85 
Petra Vanhala miljöinspektör §§ 86-87 
Ellinor Ehnberg miljöinspektör § 88 
Angelica Strand nämndsekreterare 
 
 

Justerare Agneta Sellholm 
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SBN § 84 

Arbetsutskottets protokoll, anmälan 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 16 september 2021.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

 
SBN § 85 
SBN au § 73 Dnr 520/2020 

Samråd för detaljplan X 6 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden fick den 26 januari 2021 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott (Ks au § 14) att upprätta ny detaljplan för X 6 i Köping, Köpings 
kommun för att möjliggöra uppförandet av en idrottshall. Planförslaget har handlagts 
med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 

Förvaltningens bedömning 
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 6 september 2021.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att samråda om ny detaljplan för X 6 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 § 86 
SBN au § 74   Dnr 2021-405 

Köping XX, XX AB, etapp 4 
strandskyddsdispens 
Den 19 april 2021 inkom en ansökan om strandskyddsdispens från XX AB, xxxxxx–
xxxx, för att schakta för nedläggning av fiberkabel i strandskyddat områden. Som 
särskilt skäl för dispensen har angetts att det är ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan ske utanför strandskyddat område att försörja området från X till X med 
fiberuppkoppling. 
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Miljöenhetens bedömning är att fiberdragningen kan ske då särskilt skäl finns och att 
åtgärden är förenlig med strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 6 september 2021.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 5 ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att schakta och lägga ned fiberkabel i strandskyddat 
område i enlighet med den karta som finns med ansökan under följande villkor: 

- att skriftliga medgivande från markägare inhämtas, 

- att samtliga vattendrag passeras genom styrd borrning eller tryckning, 

samt att avgiften för strandskyddsdispensen fastställs till 9 360. 

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 § 87 
SBN au § 75   Dnr 2021-657 

X 1:8, strandskyddsdispens 
Den 20 juli 2021 inkom XX, xxxxxx-xxxx, med ansökan om dispens från 
strandskyddet för att uppföra en grillplats. Som särskilt skäl anges att området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 

Miljöenhetens bedömning är att anläggandet av grillplatsen kan medges då särskilt skäl 
finns och att åtgärden är förenlig med strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 6 september 2021.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 1 medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en grillplats med ytan 12 m2 på 
fastigheten X 1:8 enligt placering på karta under förutsättning: 

- att skriftliga medgivande från markägare inhämtas, 

samt att avgiften för strandskyddsdispensen fastställs till 4 160 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. 
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SBN § 88 
SBN au § 76   Dnr 2013-333 

XX 14, X AB, yttrande gällande 
prövotidsredovisningar 
X AB har lämnat in prövotidsredovisningar med förslag på slutliga villkor gällande 
utsläpp från verksamheten i Köping, av kväveoxid (NOx-N) till luft från den nya 
salpetersyrafabriken Syra 4 och utsläpp av kväve till vatten från totalavloppet D7. 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över 
prövotidsredovisningarna. Miljöenheten har granskat prövotidsredovisningarna med 
förslag till villkor och skrivit ett yttrande. Yttrandet omfattar synpunkter gällande 
utförda undersökningar, underlaget och förslagen till slutliga villkor i aktuella frågor.  

Beslutsunderlag  
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 16 september 2021.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och inlämna detta till mark- och 
miljödomstolen som svar på remitterad prövotidsredovisning. 

 

SBN § 89 
SBN au § 77    

Delårsrapport augusti 2021 
samhällsbyggnadsnämnden/ 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna rapporten. 

 

SBN § 90 
SBN au § 78  

Delegationsbeslut 
Föreligger förteckning över beslut som fattats i delegation av 
samhällsbyggnadsförvaltningen för tiden den 3 juni 2021 till den 6 september 2021.  
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Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen. 

 

SBN § 91 
SBN au § 79 

Anmälan av allmänna handlingar 
• Utökad överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut (SBN § 52) den 24 

juni 2021 att anta detaljplan för Ullvi ängar, del av X-X 6:1. Överklagan har 
inkommit den 30 augusti 2021 till mark- och miljödomstolen för prövning.  

• Överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut (SBN §76) den 2 
september gällande avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation 
av padelhall, XX 1:64. Överklagan har inkommit i rätt tid och översänts till 
Länsstyrelsen för prövning. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att notera informationen. 
 
 
SBN § 92 

Övrigt 
• Julbord för samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen är 

preliminärt bokat kvällen den 16 december 2021 på restaurang Gillet i 
Köping. 
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