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ÄRENDELISTA 
 
§ 27 Budgetuppföljning och prognos för 2010 
 
§ 28 Budget för 2011 
 
§ 29 Barnkonventionen 
 
§ 30 Strategisk plan för ökad tillgänglighet 
 
§ 31 Prioritering av detaljplaneärenden första halvåret 2010 
 
§ 32 Detaljplan för kv Dammen och Sågen samt delar av Södra Skogen 4:1 

och kv Skogvaktaren 
 
§ 33 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Eken 2 
 
§ 34 Detaljplan för delar av Svanvik 3:129 och kv Kräftan 
 
§ 35 Detaljplan för fastigheten Asken 13 

 
§ 36 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 mm 

 
 § 37 Användning av strandområde i Åsen 

 
§ 38 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och förråd inom 

fastigheten Björknästorp 1:10  
 
§ 39 Strandskyddsdispens för uppsättning av skylt inom fastigheterna 

Brasmaviken 1:1 samt Forsvik 5:1 
 
§ 40 Översyn av riksintressen för trafikverkens anläggningar                       
 
§ 41 Meddelanden och delegationsbeslut 
 
§ 42 Information 
 

   



KARLSBORGS KOMMUN                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   42
 Sammanträdesdatum                                                  

Bygg- och miljönämnden                                                      2010-04-29 

  Justerandes sign                                                                                     Utdragsbestyrkande   

 
 
 
BMN § 27  Dnr A 2009-0051 
Budgetuppföljning och prognos för 2010 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner budgetuppföljning och prognos för 2010. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram en helårsprognos baserad på 
utfallet under mars månad.    
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Underlaget för att göra en bra prognos för hela år 2010 är beträffande Bygg- 
och miljönämndens ansvarsområde är inte tillräckligt i början av året. 
Osäkerheten är stor främst beträffande intäkter som kommer av byggärenden 
och kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag. Byggärendena är normalt 
koncentrerade till våren och försommaren. Kostnadsutfallet för bostads-
anpassningsbidrag kan ändras drastiskt av enstaka kostsamma ärenden. 

 
 
Bilaga: Budgetuppföljning mars 2010 (bilaga 15) 
 
Protokollsutdrag till:     Kommunledningsförvaltningen 

  

   



KARLSBORGS KOMMUN                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   43
 Sammanträdesdatum                                                  

Bygg- och miljönämnden                                                      2010-04-29 

  Justerandes sign                                                                                     Utdragsbestyrkande   

 
 
 
BMN § 28  Dnr A 2010-0019 
Budget 2011 
 
Beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta budgetmaterial i linje 
med diskussionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Uppläggningen av budgeten för 2011 diskuteras. Det gäller en ny ordning för 
budgetarbetet. Budgeten ska utformas med en grundbudget för 2011 som 
motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc. som föregående år justerat 
med beslutade volym- och verksamhetsförändringar till och med 30 juni 2010 
samt kostnads- och intäktsökningar enligt fastställda direktiv. Nämnderna kan 
sedan begära ytterligare medel via äskanden. Skäl för sådana äskanden 
beträffande Bygg- och miljönämnden är det som framkommit vid 
Länsstyrelsens tillsyn, diskussioner med andra kommuners verksamheter, 
analyserna i behovsplanen, fortsatta behov av medel för översiktsplaneringen, 
stort behov av detaljplanearbete, tillkommande arbeten med bl.a. strandskydd 
och ny plan- och bygglagen som kommer kräva mer resurser. 
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BMN § 29  Dnr A 2009-0055 
Barnkonventionen 
 
Beslut 
Barnkonventionen ska inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde i de 
delar de berör uppmärksammas inom verksamhetsområdena fysisk planering, 
trafik, strategiskt miljöarbete och bostadsanpassning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2009-09-28 beslut om en handlingsplan för FN:s 
barnkonvention ”Barnens rättigheter i Karlsborg”.  
Bygg- och miljönämnden behöver diskutera och konkretisera hur 
handlingsplanen ska tillämpas inom Bygg- och miljönämndens 
ansvarsområde. 
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BMN § 30  Dnr A 2010-0020 
Strategisk plan för ökad tillgänglighet 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner texten som gäller Bygg- och 
miljönämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Begäran har inkommit om att ett textavsnitt ska läggas in beträffande Bygg- 
och miljönämndens ansvarsområde i den kommunomfattande strategiska 
planen för ökad tillgänglighet. Bygg- och miljöförvaltningen har utformat 
förslag till textavsnitt som gäller Bygg- och miljönämnden och lämnat en 
synpunkt om en ändring i det av andra utformade dokumentet (bilaga).  
 
Bilaga: Strategisk plan för ökad tillgänglighet med tillägg och ändring enligt 

förslag från Bygg- och miljönämnden   (bilaga 16) 
 
 
Protokollsutdrag till: Kommunledningsförvaltningen 
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BMN § 31  Dnr P 2010-0006 
Prioritering av detaljplaneärenden första halvåret 2010 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner förvaltningens prioritering av de 
detaljplaner där strandskyddet kan hanteras enligt de tidigare reglerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningens arbete har under inledningen av år 2010 
koncentrerats på de detaljplaner som omfattar tidigare detaljplanerade 
områden som ligger nära sjöar och där strandskyddet är undantaget sedan 
tidigare.     
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Enligt lagstiftningen ska strandskyddet hanteras i enlighet med tidigare 
lagstiftning i de planärenden som har blivit påbörjade före 2009-07-01. 
Detta innebär en förenklad och arbetsbesparande hantering på förvaltningen. 
För att detta enklare sätt ska kunna tillämpas måste beslut om antagande fattas 
före 2010-07-01. Arbetet har inriktats på att utforma och hantera de planer 
som det finns möjlighet att hinna med inom den tiden. Det gäller 
detaljplanerna för Södra Skolan, Östra Kanalholmen, Norra Kanalbanken 

 samt Kyrkvägen i Mölltorp. 
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BMN § 32  Dnr P 2010-0008 
Detaljplan för kv Dammen och Sågen samt delar av Södra Skogen 4:1 
och kv Skogvaktaren 
 
Beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen ges i uppdrag att utforma och hantera detaljplan 
för området. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbete med detaljplan för ett större område i Södra Skogen är påbörjad. 
Med hänsyn till att strandskyddsfrågor ska hanteras för delar som inte tidigare 
omfattas av detaljplan har nämnden bedömt att normalt planförfarande ska 
tillämpas.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Med hänsyn till nuvarande hyresavtal och avtal om försäljning av den före 
detta skolbyggnaden har kommunledningsförvaltningen önskat att den 
aktuella delen av planområdet ska hanteras skyndsamt. Förvaltningen anser att 
den sedan tidigare påbörjade planen kan slutföras för en mindre del som kan 
hanteras med enkelt planförfarande. För den del som sedan återstår behöver då 
ett nytt planuppdrag noteras.   
 
 
Protokollsutdrag till: Kommunledningsförvaltningen  
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BMN § 33  Dnr P 2010-0004 
Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Eken 2 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden ger Bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för kvarteret Eken. Bedömningen görs att detaljplanen 
kan upprättas genom enkelt planförfarande.  
 
Ärendebeskrivning 
Ägaren av fastigheten Eken 2 (så kallade Strandvillan) Nicklas Bergenland 
har ansökt om att Bygg- och miljönämnden upprättar en detaljplan som utökar 
byggrätten på hans fastighet. 
Ägaren vill uppföra en ny byggnad i två våningar. I bottenvåningen ska 
garage för tre bilar, ett hobbyrum samt en carport byggas och på andra våning 
ska en bostad inredas. 
Enligt gällande detaljplan hamnar hela byggnaden på prickmark – det vill säga 
mark som inte får bebyggas.  
Sökandens önskemål är att detaljplanen ändras på ett sätt som medger den 
tilltänkta åtgärden. 

 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att en eventuell ändring av 
detaljplanen ska omfatta hela kvarteret Eken.   
Enligt förvaltningens uppfattning är den föreslagna byggnaden alltför 
storskalig i förhållande till den närliggande gårdsbebyggelsen. 
En utökad byggrätt i kvarteret är tänkbar men viktigt är att tillkommande 
byggnader ges en volym och utformning som är anpassad till den befintliga 
bebyggelsemiljön. 
 

 
Protokollsutdrag till:     Nicklas Bergenland 
  Björkstigen 10 
  546 30 Karlsborg
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BMN § 34  Dnr P 2010-0005 
Detaljplan för delar av Svanvik 3:129 och kv Kräftan 
 
Beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ny detaljplan. 
Ärendet bedöms kunna hanteras med enkelt planförfarande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att påbörja ett projekt för att bygga 
en ny förskola vid Duvstigen. Begäran har kommit in från kommun-
ledningsförvaltningen om upprättande av ny detaljplan. Den nuvarande 
detaljplanen är utformad för en bebyggelse med flerfamiljshus och handel. 
  
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Planändringen är påbörjad sedan tidigare och en förutsättning för att bygglov 
ska kunna beviljas är att en ny detaljplan upprättas. 
 
 
Protokollsutdrag till: Kommunledningsförvaltningen      
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BMN § 35  Dnr P 2010-0007 
Detaljplan för fastigheten Asken 13 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden ger Bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för fastigheten Asken 13. Bedömningen görs att 
detaljplanen kan upprättas genom enkelt planförfarande.  
 
Ärendebeskrivning 
Hyresgästen av pizzeria Maria i fastigheten Asken 13, Tone Slivo, har ansökt 
om bygglov för en tillbyggnad av restaurangens lokaler. Enligt ansökan ska 
tillbyggnaden utgöras av en inglasad uteservering. I samband med 
tillbyggnaden ska restaurangen tillgänglighetsanpassas. 
 
Enligt gällande detaljplan utgörs hela förgårdsmarken, mellan befintlig 
byggnad och trottoaren, av mark som inte får bebyggas. För att möjliggöra en 
eventuell tillbyggnad av restaurangen krävs en ny detaljplan med utökad 
byggrätt ut mot Kungsgatan. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Enligt gällande detaljplan råder byggnadsförbud på förgårdsmarken längs 
Kungsgatan, vilket ger ett slags karaktär av paradgata. Den föreslagna 
tillbyggnaden är för omfattande för att kunna betraktas som en mindre 
avvikelse.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att en ny detaljplan med 
utökad byggrätt för fastigheten Asken 13 bör upprättas, bland annat för att 
göra restaurangen tillgänglig för personer med funktionshinder. 
 
Viktigt är att en eventuell tillbyggnad ges en så lätt och genomsiktlig 
utformning som möjligt och att den anpassas till den befintliga byggnaden och 
till gaturummet. 
 
 
Protokollsutdrag till:     Pizzeria Maria 
  Tony Slivo 
  Kungsgatan 17 
  546 30 Karlsborg 
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BMN § 36  Dnr P 2009-0027 
Detaljplan för Glättnästorp 1:1 mm 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden är positiv till det angivna arbetssättet. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har i ett första beslut givit Bygg- och 
miljöförvaltningen i uppdrag att utforma nya områdesbestämmelser. 
Efter att det framkommit att det finns flera önskemål om köp av arrende-
lottter i området ändrade nämnden det till ett uppdrag att utarbeta detaljplan.  
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Det har framkommit att det finns en oro för vad en detaljplanering kommer att 
medföra. Med hänsyn till detta anser förvaltningen att arbetet inte bör skyndas 
på. Det är lämpligt att ta den tid som behövs för att förklara innebörden av 
detaljplaneringen och hålla samråd med markägare och arrendatorer om plan-
förslaget. Det är lämpligt att samrådet sker under sommaren när många av de 
berörda finns i sommarstugorna i området. 
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BMN § 37  Dnr P 2010-0009 
Användning av strandområde i Åsen 
 
Beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta detaljplan för 
bostadsområdet i Åsen. Inledningsvis ska förutsättningarna för regleringen av 
strandzonen utredas. 
 
Ärendebeskrivning 
Endast delar av bostadsbebyggelsen i Åsen omfattas av detaljplan och 
den detaljplan som finns har inte de regleringar som behövs. 
Villatomterna närmast Bottensjöns strand ligger utanför det 
detaljplanerade området. Mellan tomterna och stranden ligger en 
markremsa med varierande bredd som i huvudsak ägs av kommunen. 
Kommunens mark används till delar som om den ingår i villatomterna. 
Länsstyrelsen har under 2009 ingripit i ett ärende där arbete skett i 
strandzonen. Sedan dess har det genom lagändring överförts till Bygg- 
och miljönämnden att hantera såväl dispenser som ingripande där arbeten 
skett där strandskydd gäller utan att det beviljats strandskyddsdispens.  
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Förelägganden om rättelser kan komma att riktas mot såväl markägaren som 
den som utfört arbeten utan tillstånd. Kommunen behöver som markägare se 
till att andra inte utför otillåtna bygg- eller anläggningsarbeten på den 
kommunägda marken. Den nya lagstiftningen har också inneburit att 
förutsättningarna för hanteringen av strandskyddet fått tydligare regler. 
Förvaltningen ser det som mycket angeläget att detaljplan upprättas för 
området. Den nya lagstiftningen gör det svårare att reglera över marken intill 
stranden till villatomterna. I den utsträckning det är möjligt måste 
allmänhetens möjlighet att gå och vistas utefter stranden behållas och 
säkerställas. Det kan övervägas om det är möjligt att medge att mindre 
båtbryggor för boende i Åsen får finnas. Det kan också övervägas i vilken 
utsträckning delar av strandzonen sedan länge ska kunna anses vara 
ianspråktagen tillsammans med intilliggande villatomt.  
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BMN § 38                                            Dnr L 2010-0052 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och förrådsbyggnad inom 
fastigheten Björknästorp 1:10 
 
Beslut 
Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet att enligt miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde. 
 
Särskilt skäl för dispens är att garaget/förrådsbyggnaden placeras inom 
befintlig tomtplats, som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Ytterligare ett skäl är att 
byggnaden placeras på en plats som genom en väg är väl avskild från området 
närmast strandlinjen.  
 
Uppförandet påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något 
väsentligt sätt 
 
Den tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av fastigheten 
Björknästorp 1:10 och framgår av situationsplan, bilaga 17. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av 
garage/förrådsbyggnad inom fastigheten Björknästorp 1:10 har kommit in från 
Hans Hallberg, Karlsborg. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. 
   
Tomtplatsen ligger vid sjön Vättern som inom 300 meter från stranden 
omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13 §. Med det följer att det 
enligt miljöbalken 7 kap 15 § är förbjudet att uppföra byggnader med flera 
åtgärder.  
 
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på 
land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Hela fastigheten Björknästorp 1:10 är redan tidigare tagen i anspråk som 
tomtplats. Denna tomplats är dessutom väl avgränsad med en mindre allmän 
väg mellan strandlinjen och fastighetsgränsen.  
 
Åtgärden bedöms inte negativt påverka vare sig tillgängligheten till 
strandlinjen, djurlivet eller växtlivet. 
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Upplysningar 
Bygglov och bygganmälan hanteras i andra ärenden där beslut bedöms kunna 
fattas av tjänsteman med stöd av delegation. 
 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om de åtgärder beslutet avser 
inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft. 
 
Avgift för strandskyddsdispens är 1 110 kr som faktureras. 
 
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet och måste inom tre veckor från det att de 
registrerat ärendet meddela om man avser göra en sådan överprövning. 
 
Ni uppmanas invänta den tiden innan arbeten påbörjas. 
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagande ska ske inom tre veckor från det man 
fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till länsstyrelsen men ska skickas till bygg- och miljönämnden på adress:  
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG 
 
 
Bilaga: Situationsplan  (bilaga 17) 
 
 
Protokollsutdrag till:  Hans Hallberg 
 Svartfjällsvägen 3 
 546 33 KARLSBORG 
  
 Länsstyrelsen 
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
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BMN § 39  Dnr L 2010-0073 
Strandskyddsdispens för uppsättning av skylt inom fastigheterna 
Brasmaviken 1:1 samt Forsvik 5:1 
 
Beslut 
Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet att enligt miljöbalken 7 kap 15 § uppföra en skylt inom ett 
strandskyddsområde. 
 
Särskilt skäl för dispens är att skylten ska placeras inom ett område som 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett mycket angeläget allmänt intresse. 
 
Uppförandet påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något 
väsentligt sätt. 
 
Som tomtplats får ianspråktas den plats som skylten upptar och som framgår 
av situationsplan (bilaga). 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens för att anlägga en högspänningskabel och 
uppföra en skylt inom fastigheterna Brasmaviken 1:1 samt Forsvik 5:1 har 
2010-03-25 inkommit från Fortum Distribution AB i Kungsbacka. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. Åtgärden ska vidtas i ett område 
med riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård. Berörda marker ligger vid 
sjön Viken som inom 300 meter från stranden omfattas av strandskydd enligt 
miljöbalken 7 kap 13 §. Med det följer att det enligt miljöbalken 7 kap 15 § är 
förbjudet att uppföra byggnader med flera åtgärder.  
 
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på 
land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bedömningen görs att föreslagen åtgärd varken påverkar friluftsliv, 
kulturmiljö eller djur- och växtliv på något väsentligt sätt. Allmänhetens 
tillgänglighet till strandlinjen påverkas inte negativt av den föreslagna 
åtgärden. Däremot begränsas till viss del möjligheten till ankring i anslutning 
till kabeln. 
 
Den föreslagna åtgärden bedöms vara viktig för att tillgodose ett angeläget 
allmänintresse, då högspänningskabeln ska anläggas för att ansluta två 
blivande vindkraftverk till elnätet. Skylten med ankringsförbud samt 
information om denna högspänningskabel är nödvändig för att kabeln ska 
kunna anläggas. 
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Upplysningar 
Bygglov och bygganmälan hanteras i andra ärenden där beslut bedöms kunna 
fattas av tjänsteman med stöd av delegation. 
 
Den del av högspänningskabeln som ska läggas i sjön Viken kräver att en 
anmälan om vattenverksamhet görs hos länsstyrelsen, som sedan fattar beslut 
om vilka försiktighetsmått som ska vidtas. Ni uppmanas att invänta detta 
beslut.  
 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om de åtgärder beslutet avser 
inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft. 
 
Avgift för strandskyddsdispens är 1 110 kr som faktureras. 
 
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens och måste inom 
tre veckor från det att de registrerat ärendet meddela om man avser göra en 
sådan överprövning. Ni uppmanas invänta den tiden innan några arbeten 
påbörjas. 
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagande ska ske inom tre veckor från det man 
fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till länsstyrelsen men ska skickas till bygg- och miljönämnden på adress:  
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG 

 
Bilaga: Situationsplan, karta och skyltillustration (bilaga 18) 
 
Protokollsutdrag till:  Fortum Distribution AB     
 Att. Mats Carlstedt 
 Box 10250  
 434 23 Kungsbacka 
  
 Länsstyrelsen 
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
 
Fakturering:  Fortum Distribution AB     
 Att. Mats Carlstedt 
 Projekt L9196 Pellekulla 
 PCS nr: 47687 
 Box 238  
 190 47 STOCKHOLM-ARLANDA 
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BMN § 40                            Dnr A 2010-0015 
Översyn av riksintressen för trafikverkens anläggningar                       
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner yttrandet. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverken har skickat ut ”översyn av riksintressen för trafikslagens 
anläggningar” på remiss. Bygg- och miljöförvaltningen har utarbetat ett 
yttrande som skickats till Länsstyrelsen i Västra Götaland som samordnar 
remissyttranden från bl.a. kommunerna i länet. 
 
 
Bilaga: Yttrande trafikverkens anläggningar (bilaga 19) 
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BMN § 41  
Meddelanden och delegationsbeslut 
 
 Inkommande 
Utlåtande från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Miljöskyddsenheten, 
adresserat till Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden i Karlsborgs 
kommun. Utlåtande avseende Karlsborgs kommuns återrapportering efter 
tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Dnr A 2009-0005. 
 
Kopia på beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Kulturmiljö-
enheten, adresserat till Jan Agö, Stockholm. Angående bidrag till vård  
av kulturhistorisk värdefull bebyggelse på fastigheten Sätra 5:18.  
Dnr A 2010-0018. 
 
Utgående 
Yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, angående remiss avseende 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid FMV provplats i 
Karlsborg. Dnr M 2008-0187. 
 
Delegationsbeslut registrerade i WinBär 2010-03-02- 2010-04-20 redovisas  
i bilaga 20. 
 
Delegationsbeslut registrerade i ECOS 2010-03-02- 2010-04-20 redovisas  
i bilaga 21. 
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BMN § 42    
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen informerar om: 
 
KS beslut – budgetuppföljning, fördjupande analys 
 
Möte med budgetberedningen om budget för 2011 
 
Utredning om bygg- och miljöförvaltningens organisation 
 
Utredning om samverkan med andra kommuner 
 
Avtal om samverkan om miljötillsyn 
 
Utlåtande från Länsstyrelsen efter tillsyn enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen 
 
Personalsituationen 
 
Detaljplan och byggprojekt i Kärnebäcken  
 
Byte av registreringsprogram från WinBär till ByggR  
 
Ingripandeärenden i Mölltorp 
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