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 Plats och tid  Kommunhuset, Karlsborg, torsdag 2010-01-28 kl 13.00 – 16.30 
 
 
Beslutande  

 
Anders Lundgren 

  
 (c)    ordförande 

 Anita Ludvigsson  (s) 
 Gunnar André  (s) 
 Vega Kihlström (s) 
 Ingvar Settergren (m)  
 Svante Westlund (m) 
 Anders Ståhl   (fp)  

   
    
Närvarande ersättare Kerstin Sturesson (m)  
 
 
 
Övriga deltagande Bo Björkman, Bygg- och miljöchef 
   
 
Utses att justera  Anders Ståhl 
 
Justeringens plats och   
tid 

Kommunhuset, Karlsborg  
onsdag 2010-02-03 
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Sekreterare  

............................................................... 
Bo Björkman  

  Paragrafer 1-13 
                                
Ordförande  

................................................................ 
Anders Lundgren   

 
Justerande ............................................................... 

Anders Ståhl 
                                                                 
                                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                         Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   
 
Organ    Bygg- och 

miljönämnden   
 

  

Sammanträdesdatum  2010-01-28   
Datum för  
anslags uppsättande 

 
2010-02-04 
 

Datum för                     
anslags nedtagande      

 
2010-02-25 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Bygg- och miljönämndens arkiv 
 
 

  

 Fredrika Hermansson   
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ÄRENDELISTA 
 
 
§ 1 Bokslut- och årsredovisning för 2009 
 
§ 2 Internkontroll 
 
§ 3 Bygg- och miljönämndens interna verksamhetsberättelse för 2009 
 
§ 4 Återrapportering till Länsstyrelsen 
 
§ 5 Planering för vindkraft 
 
§ 6 Detaljplan för kv Björken 
 
§ 7 Detaljplan för Vätternvyn 20 
 

   § 8 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på arrendetomt  
         Sörhamn Glättnäs 19 inom fastigheten Glättnästorp 1:1 
 
   § 9 Strandskyddsdispens för nybyggnad av carport  
         inom fastigheten Glättnästorp 1:4 
 

§ 10 Strandskyddsdispens för enbostadshus och garage med tillhörande tomt   
        samt väg och gångstig inom fastigheten Vång 1:26 
 
§ 11 Lokal trafikföreskrift om förbud mot viss trafik med fordon på vägar    

inom Flottiljområdet 
 

 
§ 12 Meddelanden och delegationsbeslut 
 
§ 13 Information 
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BMN § 1  Dnr A 2010-0005 
Bokslut- och årsredovisning för 2009  
 
Beslut  
Bygg- och miljönämnden godkänner av förvaltningen upprättat bokslut och 
årsredovisning för år 2009.  
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen sker i detta ärende enligt de direktiv som ekonomienheten 
givit. Den kommer att tillsammans med redovisning från andra styrelser och 
nämnder sammanställas till den årsredovisning som behandlas i kommun-
fullmäktige. I ett annat ärende behandlas en mer utförlig redovisning för 
Bygg- och miljönämndens interna behov.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat bilagda skrivelse med Bokslut 
och årsredovisning för 2009. Den visar att Bygg- och miljönämnden fick ett 
överskott på 91 tkr för året. Överskottet kan i huvudsak hänföras till att 
mindre bostadsanpassningsbidrag blivit utbetalda och det blivit mindre 
personalkostnader för hälsoskyddsärenden än det som budgeterades. 
 
Redovisningen har presenterats på samverkansmöte varvid de fackliga 
representanterna inte hade några synpunkter förutom att SACOs representant 
önskade att det i redogörelsen skall framgå att det för Bygg- och miljö-
förvaltningen i Karlsborg i dagsläget inte är aktuellt med sammanslagningar 
eller samverkan inom miljöområdet. 
 
 
Bilaga: Bokslut och årsredovisning för 2009  (bilaga 1) 
 
Protokollsutdrag till:    Kommunledningsförvaltningen  
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BMN § 2  Dnr A 2010-0003 
Internkontroll  
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner den interna kontrollen som genomförts 
enligt ärendebeskrivningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöchefen har utformat en rapport angående den interna kontrollen 
under år 2009. Det schema som nämnden beslutat om är ett system med 
stickprov. Såväl arbetet på förvaltningen som redovisningarna till nämnden 
präglas av en mer utvecklad internkontrollkultur. Internkontrollen är till stor 
del inarbetad i rutinerna för såväl chef som medarbetare. 
 
 
Bilaga: Rapport om internkontroll för Bygg- och miljöförvaltningen  
             år 2009   (bilaga 2) 
 
Protokollsutdrag till:    Kommunledningsförvaltningen
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BMN § 3  Dnr A 2010-0004 
Bygg- och miljönämndens interna verksamhetsberättelse för 2009 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner den interna verksamhetsberättelsen 
för år 2009. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har gjort bilagda sammanställning av vad som 
förevarit under 2009. Den är avsedd för Bygg- och miljönämndens och 
förvaltningens interna behov. 
 
 
Bilaga: Intern verksamhetsberättelse för 2009  (bilaga 3)  
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BMN § 4  Dnr A 2009-0005 
Återrapportering till Länsstyrelsen 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden uppdrar åt förvaltningen att skicka begärd 
återrapportering till Länsstyrelsen. Redovisning skall ske för nämnden vid 
sammanträde 2010-03-11. 

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har under 2009 följt upp och utvärderat Bygg- och 
miljönämndens tillsyn/kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen. 
Länsstyrelsen har begärt återrapportering avseende sex punkter: 
 

1. Redovisning över hur nämnden planerar att hantera resursbristen för 
tillsynen. 

 
2. Redovisning över hur hälsoskyddstillsynen fungerat under 2009. 

 
3. Redovisa en rutin för att följa upp intäkterna för livsmedelskontroll 

och säkerställa att de avgifter som kommunen tar ut används för 
livsmedelskontroll. 

 
4. Redovisa en förbättring av planeringen så att samtliga permanenta 

objekt ingår i ordinarie tillsyns- och kontrollplan med rimligt intervall. 
 

5. Utarbeta och följa rutiner för kvalitetssäkring inom miljöskydds-
området. 

 
6. Utarbeta indikatorer för uppföljning. 

 
Delrapportering till Länsstyrelsen har skett i september och december 2009, 
(BMN § 117, 2009-12-17). Senast den 28 februari 2010 skall slutrapportering 
ske. 
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BMN § 5  Dnr A 2009-0029 
Planering för vindkraft 
 
Beslut 
Av budgeterade medel skall 175 tkr användas för att i översiktsplan planera 
för temat vindkraft. Nämnden uppdrar till förvaltningen att hos Boverket 
begära 175 tkr i bidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
I budgeten för 2010 har ramen för Bygg- och miljönämnden utökats bland 
annat för att ge utrymme för att göra den översiktsplanering som behövs för 
att ge underlag för tillståndsärenden för vindkraft. Under förutsättning att 
kommunen beslutar om att anslå pengar för en sådan planering kan 
kommunen begära bidrag från Boverket. Normalt beviljas bidrag med 50 % 
av kostnaden för planering.    
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Behovet av medel för översiktsplanering för vindkraft har beräknats till 
350 tkr. Om nämnden avsätter 175 tkr och Boverket ger ett bidrag med  
175 tkr kan planeringen för vindkraft utföras. 
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BMN § 6  Dnr P 2010-0002 
Detaljplan för kv Björken 
 
Beslut 
Nämnden är positiv till att utreda förutsättningarna för att i detaljplan ge 
möjlighet att uppföra bostäder i flerbostadshus inom kv Björken.   
 
Ärendebeskrivning 
Ägaren till fastigheten Björken 8 har kontaktat Bygg- och miljöförvaltningen 
angående förutsättningarna att bygga flerbostadshus på fastigheten.    
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
För att det skall vara möjligt att bygga flerbostadshus i det aktuella läget 
utefter Kungsgatan måste en ny detaljplan utarbetas. Där finns en parkerings-
plats som är reglerad i detaljplan och som är av betydelse för flera fastigheter. 
Innan något egentligt detaljplanearbete påbörjas behöver de ekonomiska 
förutsättningarna klargöras. Ägarna till Björken 8, Björken 10 och  
Alen 12 behöver samverka för en ny parkeringslösning och för genom-
förandet av flerbostadsprojektet inklusive parkering för nuvarande och 
tillkommande bebyggelse.  
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BMN § 7  Dnr P 2010-0001 
Detaljplan för Vätternvyn 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden är positiv till att upprätta en ny detaljplan för bygget 
av ett högt hus som placeras längst ut på udden i kvarteret Vätternvyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Begäran har inkommit om nämndens syn på ett förslag till disponering av de 
två kvarteren närmast småbåtshamnen i Äspenäset för bostadsbebyggelse.  
Förslaget visar dels två olika former av småhus och dels ett flerbostadshus i 
punkthusform. Småhusen är utformade som radhus och som friliggande 
grändhus.  

 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Den lägre föreslagna bebyggelsen kan uppföras inom ramen för nu gällande 
detaljplan om den utformas enligt bestämmelserna och upplåtelseformen är 
hyresrätt eller bostadsrätt. För det höga hus som på illustrationsmaterialet är 
inritat längst ut på den sydöstra udden måste ny detaljplan upprättas. Det 
inlämnade materialet behöver bearbetas vidare innan det kan ligga till grund 
för en detaljplanering och för upprättande av bygglovhandlingar. 
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BMN § 8    Dnr L 2009-0298 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på arrendetomt  
Sörhamn Glättnäs 19 inom fastigheten Glättnästorp 1:1 
 
Beslut 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet enligt Miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde.  
Särskilt skäl för dispens är att bastun placeras i det område kring en befintlig 
huvudbyggnad som tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Uppförandet påverkar varken friluftsliv eller djur- 
och växtliv på något väsentligt sätt. 
Den tomtplats som får tas i anspråk framgår av bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av en  
14 kvm stor bastu på arrendetomten Sörhamn Glättnäs 19 har 2009-12-28 
inkommit från arrendatorn Lennart Frimodig. 
 
För området gäller områdesbestämmelser fastställda 1995-12-28. 
Tomtplatsen ligger vid sjön Vättern och ligger inom det område inom  
300 meter från stranden som omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken  
7 kap 13 §. Med det följer att det enligt Miljöbalken 7 kap 15 § är förbjudet  
att uppföra byggnader m.fl. 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 
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett antal fritidshus och tillhörande 
gäststugor och uthus varför en bastu i anslutning till detta hus inte bedöms 
negativt påverka vare sig tillgänglighet, djurliv eller växtlighet. Byggnaden 
placeras inom den hävdade tomtplatsen. 
Området omfattas av områdesbestämmelser och beslut att på sikt upprätta 
detaljplan för området har fattas av Bygg- och miljönämnden i BMN § 122  
vid sammanträde 2009-12-17. 
 
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 ansökan 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. 
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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 skall 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 skall skickas till Bygg- och miljönämnden på 
adress: 
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG  
 
Bilaga: Tomtplatsavgränsning  (bilaga 4) 
 
Protokollsutdrag till:  Lennart Frimodig 
 Bågvägen 3 
 703 44 ÖREBRO 
 
 Länsstyrelsen      
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
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BMN § 9  Dnr L 2010-0008 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av carport inom fastigheten 
Glättnästorp 1:4 
 
Beslut 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet enligt Miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde.  
Särskilt skäl för dispens är att carporten placeras i det område kring en 
befintlig huvudbyggnad som tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Uppförandet påverkar varken friluftsliv 
eller djur- och växtliv på något väsentligt sätt. 
Den tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av fastigheten Glättnästorp 1:4. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av en  
25 kvm stor carport på fastigheten Glättnästorp har 2010-01-15 inkommit från 
Marita Andersson.  
 
För området gäller områdesbestämmelser fastställda 1995-12-28. 
Tomtplatsen ligger vid sjön Vättern och ligger inom det område inom  
300 meter från stranden som omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken  
7 kap 13 §. Med det följer att det enligt Miljöbalken 7 kap 15 § är förbjudet  
att uppföra byggnader m.fl. 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 
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus och tillhörande 
uthus varför en carport i anslutning till detta hus inte bedöms negativt påverka 
vare sig tillgänglighet, djurliv eller växtlighet. Byggnaden placeras inom den 
hävdade tomtplatsen. 
Området omfattas av områdesbestämmelser och beslut att på sikt upprätta 
detaljplan för området har fattas av Bygg- och miljönämnden i BMN § 122  
vid sammanträde 2009-12-17. 
 
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 ansökan 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. 
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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 skall 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 skall skickas till Bygg- och miljönämnden på 
adress: 
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG  
 
Protokollsutdrag till:  Marita Andersson 
 Sörhamn, Glättnäs 2 
 546 95 KARLSBORG 
 
 Länsstyrelsen      
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
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BMN § 10  Dnr L 2010-0012 
Strandskyddsdispens för enbostadshus och garage med tillhörande tomt 
samt väg och gångstig inom fastigheten Vång 1:26 
 
Beslut 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet. Dispensen omfattar uppförandet av ett enbostadshus och ett 
garage/uthus med tillhörande tomtplats samt utförande av väg och gångstig 
från befintlig väg fram till tomtplatsen. Särskilt skäl för dispens är att 
tomtplatsen genom bebyggelse är väl avgränsad från strandlinjen. 
Uppförandet påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något 
väsentligt sätt och strider därför inte mot strandskyddets syften. Den tomtplats 
som får tas i anspråk framgår av bilaga. 
 
Villkor: 
De villkor som Länsstyrelsen angivit i beslutet 2007-09-14 i ärendet med  
dnr 521-53780-2007 skall gälla som villkor även i detta ärende. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens har inkommit från Karin Nordin om att 
uppföra ett enbostadshus med garage inom fastigheten Vång 1:26. 
  
Tomtplatsen ligger vid sjön Viken och ligger inom det område inom  
300 meter från stranden som omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken  
7 kap 13 §. Med det följer att det enligt Miljöbalken 7 kap 15 § är förbjudet  
att uppföra byggnader m.fl. 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.   
 
Länsstyrelsen har 2006-12-21 beviljat strandskyddsdispens för åtgärderna. 
2007-09-14 beslutade Länsstyrelsen om ändring av det tidigare beslutet 
eftersom läget för tillfartsvägen blivit flyttad.  
 
Ansökan om förhandsbesked om bygglov beviljades av Bygg- och miljö-
nämnden 2007-11-08 BMN § 85. Beslutet överklagades av grannar och 
processen genom olika instanser har under slutat av år 2009 avslutats med 
resultatet att Bygg- och miljönämndens beslut att bevilja förhandsbesked 
kvarstår. Ansökan om bygglov har inkommit vilket gör att villkoren för 
förhandsbeskedets giltighet är uppfyllda. 
 
Under den tid som överklagandena av förhandsbeskedet pågått har giltigheten 
för strandskyddsdispensen löpt ut. Det är numera kommunens Bygg- och 
miljönämnd som skall hantera ansökan om förnyad strandskyddsdispens.  
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Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har vid flera tillfällen besökt platsen. Inget har förändrats i 
området sedan Länsstyrelsens beslut vad gäller förutsättningarna att bevilja 
strandskyddsdispens. Den ändrade lagstiftningen innebär inte heller att 
möjligheten att bevilja strandskyddsdispens i detta ärende bortfallit. Det 
särskilda skälet som kan tillämpas i ärendet, att platsen är väl avskild från  
strandlinjen av befintlig bebyggelse, är numera inskriven i lagtexten. 
Tillkomsten av bebyggelse och anläggningar bedöms inte negativt påverka 
vare sig tillgänglighet för friluftsliv, djurliv eller växtlighet. Det är lämpligt att  
de villkor Länsstyrelsen angav i sina beslut skall gälla även i detta 
dispensbeslut. 
 
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 ansökan avser 
inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft. 
 
Avgift för strandskyddsdispens är enligt gällande taxa 4 440 kr vilket med 
hänsyn till de omständigheter som förevarit i ärendet om förhandsbesked 
reduceras till 2 220 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 skall 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 skall skickas till Bygg- och miljönämnden på 
adress: 
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG  
 
Bilaga: Tomtplatsavgränsning  (bilaga 5) 
 
Protokollsutdrag till:  Karin Nordin 
 Upplandsgatan 26 
 602 17 NORRKÖPING 
 
 Länsstyrelsen      
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
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BMN § 11  Dnr TR 2010-0003 
Lokal trafikföreskrift om förbud mot viss trafik med fordon på vägar 
inom Flottiljområdet 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar som lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § 
andra stycket 9 och 3 § första stycket i trafikförordningen (1998:1276) att på 
Hangarvägen, Milstensvägen, Volontärvägen, Mässvägen. Kasernvägen 
Lansenvägen, Teknikvägen samt Flygfältsvägen mot nordost från östra 
tomtgränsen på Gräshult 14:6 och Stenbäcks väg från Lansenvägen och 30 
meter mot norr får fordon inte föras. Förbudet gäller inte sådana trafikanter 
som anges i 1 kap 4 § trafikförordningen. 
 
Motorfordon för dock föras på vägarna om de är till för Försvarsmaktens 
behov samt på Lansenvägen, Teknikvägen, Flygfältsvägen och Stenbäcks väg 
även för fastigheten Gräshult 14:5s behov. 
 
Beslutet gäller fr.o.m. 2010-02-15.   
 
Ärendebeskrivning 
Fortifikationsverket har genom Magnus Palm inkommit med en begäran om 
att de delar av vägnätet inom det tidigare Flottiljområdet skall stängas av för 
civil trafik. Skälet är att det behövs med hänsyn till säkerhet för Försvars-
maktens verksamhet. Avtal har träffats mellan Kommunen och Fortifikations-
verket om att Fortifikationsverket skall köpa tillbaka det område som faller 
inom det område som avstängs för civil trafik. Bygg- och miljönämnden har 
fattat beslut om att ny detaljplan skall tas fram som överför de aktuella delarna 
av gatunätet till kvartersmark för Försvarsverksamhet. Förhandlingar pågår 
om att Fortifikationsverket skall köpa in fastigheten Gräshult 14:5. 
Fortifikationsverket har påtagit sig att skylta och att för kommunens räkning 
stå för väghållningen på det berörda gatunätet. De har också påtagit sig att 
sköta avstängningen så att gatunätet blir tillgängligt för den trafik som enligt 
beslutet även fortsättningsvis skall ha framkomlighet.   
 
Remiss 
Kommunledningsförvaltningen, Gata-Parkavdelningen och ägaren till 
fastigheten Gräshult 14:5 har hörts i ärendet. De förstnämnda har ingen 
erinran. Ägaren till Gräshult 14:5 vill inte ha någon inskränkning i sina 
möjligheter att komma till och från sin fastighet. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Detaljplanering har startat men det kommer att ta åtminstone ca ett år att 
slutföra. I avvaktan på att den slutliga lösningen blir prövad i detaljplane- 
processen är det lämpligt att restriktionen för civil trafik införs som lokal 
trafikföreskrift. I avvaktan på att Fortifikationsverkets köp av Gräshult 14:5 
slutförts måste nuvarande ägare ha kvar sitt tillträde på gatorna från och till 
sin fastighet. 
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Protokollsutdrag till:  Fortifikationsförvaltningen 
  
 Kommunledningsförvaltningen, Gata/Park   
 
 Borgstaellningar AB 
 Att Jonny Tjäder 
 Norra Kanalgatan 5B 
 546 33 Karlsborg    
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BMN § 12    
Meddelanden och delegationsbeslut 
 
Inkommande 
Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Vattenvårdsenheten, 
angående statsbidrag för kalkningar inom Karlsborgs kommun 2009. 
Dnr M 2009-22. 
 
Dom från Vänersborgs Tingsrätt, överklagande angående strandskyddsdispens 
och utrivningsföreläggande. Dnr I 2008-0015. 
 
Dom från Länsrätten i Mariestad, överklagande av nämndens beslut angående 
bostadsanpassningsbidrag. Dnr BA 2009-0010. 
 
Beslut från Länsrätten i Mariestad, angående överklagande av Länsrättens 
dom den 15 december, bostadsanpassningsbidrag. Dnr BA 2009-0010. 
 
Kopia på beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten, 
adresserat till Karlsborgs kyrkliga samfällighet angående tillstånd till 
renovering av panel på klockstapel vid Breviks kyrka inom fastigheten 
Kyrkebolet 2:1 Dnr D 2009-0014. 
 
Kopia på beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Naturvårdsenheten, 
adresserat till Gösta Johansson, angående strandskyddsdispens för brygga på 
fastigheten Forsvik 5:11. Dnr I 2007-0004. 
 
Information från BUN angående verksamhetens bedömning av 
förskolealternativ till utredning Skola 2016. 
 
Utgående 
Intyg för humanitära hjälpsändningar, Pingstkyrkan Karlsborg.  
Dnr M 2009-129. 
 
Svar på remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsbyggnadsenheten, 
angående ”Stigande vatten i samhällsplaneringen – anpassning till ett 
förändrat klimat”. 
 
Delegationsbeslut registrerade i WinBär 2009-12-03- 2010-01-18 redovisas  
i bilaga 6. 
 
Delegationsbeslut registrerade i ECOS 2009-12-03- 2010-01-18 redovisas  
i bilaga 7. 
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BMN § 13   
Information 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen informerar om: 
 
Representant angående barnkonventionen 
 
Länsstyrelsens beslut om detaljplan för Kärnebäcken 
 
Arbete med skola 2016 
 
Tillämpning av lagstiftningen om strandskydd – dispenser och undantag i 
detaljplaner 
 
Prioriterad detaljplanering 
 
Ingripandeärenden i Mölltorp 
 
Personalsituationen 
 
 
 


