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BMN S 47 Uppdaterad dokumenthanteringsplan 2012-2013

Dnr B 2012-160

Beslut
Bygg- och miljönåimnden antar ftireliggande fürslag till uppdaterad dokument-

hanteringsplan für 2012-2013, enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönåimnden har 2011-12'15 beslutat om dokumenthanterings-
planfor 2012-2073.

Bygg- och miljöfÌirvaltningen har tillsammans med kommunens arkivarie tagit
fram ett färslag till en ny uppdaterad dokumenthanteringsplan.
Dokumentha¡teringsplanen har fråimst kompletterats med nya handlingstyper

für gallring och bevarande av handlingar rörande byggarkivet. S1ûet är att

göra det möjligt att gallra aktema som är fastighetsknutna i byggarkivet samt

att möjliggöra gallring für plan- och kartverksamheten'

Bilaga
Uppdaterad dokumenthanteringsplan 2012-2013

Protokollsutdrag till:
Kommr¡narkivarie Jaû-Ch¡ister \ìVablbäck

Bilaga39

øv
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--<' HANDLINGAR soM EJ tr¡.nrnröns t ÄnE¡DnuANTERTNGSSYSTEM

\

2'.120 Bom

'r41,',

83

^ 
nnr ¡NtsTÞ ÀTllìN

Bom

2723

Anbud,/upphandlingsunderlag, avtal och kontakt av

¡utinmässig art som ej avser uppdragstagare (konsulter

2725

Bom

83

2437

Àtfecthev¡s konfon ekonomi

83

R

Bom

2726

Cirkulär och information och av obetydligt värde

e?

R

h rniliönâmndens brotokoll med bilaeor

83

Enkäter och frågelramslä!!!1!€ql3YiÞ9ry!l L

Þ;l--¡."-i--"li.f^r lzollê1.êr

Bom

272',7

83

Þcrc^ñâl<âmmânl

Skrivelser,4randlingar av tillfÌillig eller ringa betydelse

som ei ÍÌiranleder åte¿ird

11ae

Bom 83 Debiteringsunderlag intern- och externräkning,
bokfü rìnssorder och utbetalninssorder. sekundärexemÞlar

4523

cnc¡ifi L¡finn f ill verifi kâtion i e-fakturasvstemet

nesânteckninsar

Bom

Original

BTGG- TILLSTÅND, ANMÀLNINGAR OCH
.r-fr I svN s^M'I

83 Certifi ering (intyg m.m.) för kontrollansvariga

Original

Närarkiv I

Pärm

)isitalt- nätverk

)ioitalt- nätverk

Bom pärm /

Original

Þ^É

2ât

Kopia.

Anmärkning

Bom, piùm

3år

Gall¡as 2 år efter det objekt

upphört.

Vid inaktualitet

) î'¡

Bom

Digitalt, nätverk

Sv.arkiv 80. Rutin l7

2ãß

2àt

Bom

2 âLt

I0 år

Original i ekonomienhetens arkiv

Vid inaktualitel Finns pappersdokument scannas

dessa in. Scanningen ersätte¡
ñânnêr<dôl¿rñentet



N
ìl 4524 Bom

l11l

83 BYGG- KARTOR OCH GEOGRÄFISK
INFORMATIONSVERKSAMHET (Med grunddøtq
avses uppg¡fter i datdbas, t.eÍ. mdldqta. Med pro.laktet
qyses uÍtag ur dqtabas i analogform, t.et. på ritfilm eller

Bom

4525

83 Pdmärkartan Databasobjekt i prim¿irkartan som ger

information om fastigheter inklusive gatufastigheter,

vägar, trakter, byggnader, markanvändning och andra

topografiska omständigheter av intresse ur
fastiehetsrättslie och kulturhistodsk synDunkt

Bom

4521

83

^ 
<aQ

Primärkartan - Databasobj ekt i pdmtukætan som inte

ingfu under temat "kommunikation och byggnadel' samt

delar av markanvändnins t.ex, Fâd. slànter och buskage

4530 Bom

83

Fitli/tnrlp .vcai.ñlknrh)erk ska hevaras.

R?

Fotokartor. Grunddata ftjr va¡ie nvfiamstÌillt ortofoto

2729

83

ll."n¡{¡lq¡q n¡h nrn¡lrrkrer

Kartor över gatunamn, ad¡essnummer och platsnamn.

2't30

Bom

Bom

83

MII III

Analysrapporter badvatten och dricksvatten oah utan

I nÁq

83

2'7?1

Analysrapporter bassängbad utan anmärkning

Bom

Original

R?

IìI/D¡I]T

83

Planeringskommitténs minnesanteckningal

Rcnnnrt nm frafikolvckor fran Polisen

R?

Datastöd AutoKa

91

Bom

sâñvêrLâñsñ¿\têñ nrnfnkoll lex MBT.-nrotokolll

ôri oi¡¡l

Bom

Datastöd AutoKa/
Orisinal

Atrmärkring

Bevaras

Närârkiv 1

Närâlkiv I

Kopia.

Närarkiv l/

Kopia.

Vid ìnaktualitet

Bevaras på historik nivå Íì;re
anvândning av gunddata
O¡iginalkartor ut¡itade i cronaflex

Ntuarkiv 2.
Pärm

Vid ¿indring av g¡unddata

Nffarkiv 2.
Pärm

Bevams

ñärârk

Bom. Pärm

5år

iwl

Närarkiv I

5år

Rapporter med anmä¡kning

Bevaras

Rapporte¡ med anm¿irkning

lå¡

Sw e¡kiv R0 Rr¡tìn 14

Rutin 14.



N
-\<

( 2'704

2702

Bom 83 Tjänstgó ngsintyg

f l-.,1Þrl ' û {ii. ñpiê^ñâlêrcäffnìñoâr

Original Bom

Bom

Bevaras

Ànmärkning

LevereÍas till personalenhetens

Overlämnas till ekonomienheten



*\

N- .- -irtr.D.=Är,r,RrN.=s',RTs'r " 'innxoEH^NTERrNGssysrEMENByccRocrr
-¡,¡-- HANDLINGAR, MED GALLRTNGSFRTST, SOM DIÄRIEFORS r I

>. ECOSr_

4534

2732

Bom

2',733

Bom

83

AI,I.M ANT/llVRII]T

4535

Anbud/upphandlingsunderlag av väsentlig art t.ex

''nn¡trcoerqoare lkonsrlter\

Bom

83

a1aÁ

Ansökningshandlingar till tj¿tnst d¿ir vederbörande fått och

ântâsit tìänsten

Bom

273',7

83

Bom

Ansökningshandlingar till tjänst där vederbörande ej fìitt

Bom

R1

11)4

83

RekräRelsehrev nå mortâsen ansökar/anmälan

4536

811

FnLâîer ewâr ñå erternâ

Information, meddelande och beslut Íìjr kännedom, av

tillftillig eller ringa betydelse, från myndigheter och

Bom

27t5

c1

1rô?

tñfr,<fn,l¿h,ñlâñêr

Bom

2739

Minnesanteckning (ex. upprättad anteqkning,

telefonsamtal, besök)

83

2740

Bom

Parkeringstillstånd, övriga

83

Bom

83

Pe¡sonalhandlinsar av rinsa betvdelse

Original

Remissvar/yttrande till länsstyrelse, andra myndigheter
och o¡oanìsatione¡ som ei kräver beslut från nämnden

83

Original.

'ljânsteanteakning (ex. upp¡ättad anteckning,
telefonsamtal, besök) och skivelse/handling av tillûillig
eller ringa betydelse

Original.

Tlâ1âef¿íri RvddR

Bom

Original

Bom

Knnia

Datastöd ByggR

Bom

5år

Närarkiv 2

Bom

Original.

Bevams

Närarkiv I

¿at

Bom

Altal och kontrakt bevaras.

Original.

Levereras till personalenhetens

Original

N¿tarkiv I

5å¡

Meddelande går ut till sökande om
ârf f¡äñcren är tillsâft

Nä¡arkiv 2
Bom

Vid inâkhrâliteJ

Nârarkiv 1/2

Bom

Vid inaktuali tet

3år

Rensas senast vid avslut av ä¡ende.

Minnesanteckningar blir allmänna

^- ¡ô r'c ^ñ h".ã für erl¿ir¡crino

Vid inaktualitel

5ar

D.v.s. 3 år efter det tillståndel

5år Tjänsteanteckningar och

skivelser/handlingar av betydelse

bevaras. minnesanteckning gallras
innân âvslDf av ârende



N
\{ II 2',7 41

2718

Bom

Bom

83 Tomtkö

õJ Trafikliggare

4537 Bom

4538

ÖVERKLAGANDEN OCH BESLUT FRÅN HÖGRE
INSTANq

83

Bom

Besked från högre instanser att deras beslut överklagats i

4539

BYGG- TILLSTÅND, ANMÄLNINGAR OCH
TILLSYN (ft;r¡an¡sbesked, byggtov, rivningslov, marklov,

bygganm:ilan, rivningsanm¿ilån, strandskyddsdispens, tillstånd om

Bom

4540

óJ

Bom

Underlagsmaterial i henden, utöver tjänsteskivelser/-
utlåtande (t.ex. ber¿ikning av ytor, remisser, inkomna
vrrrâñ.lêñ fråñ øânrìar och ¡emissotsanl

4541

83

4542

Bom

Inkomna skrivelser/"förfrågningar" avseende bygglov
som inte utgö¡ formella ansökningar om lov eller
fÌirhandsbesked

Original

Bom

83

Original

4s43

Granskningsblad/handlä ggningsblankett

4544

Bom

Inkommande och utskickade brev/e-post utöver

tjänsteskivelse/ -utlåtande (korrespondens,

komrnunicering)

Bom

Bom

83

Ntuarkiv I

Original.

Lis ta./karta fìir grannhörande (remiss)

83 Underrättelser om beslut, lista som visar expediering

Närarkiv 1/2

5år

Original

5ar

Ànm¿trkning

Datastöd ByggR

5 år efter att tilldelning av tomt
skett eller att sökande sått w kön.

Närarkiv I

Gallring avser ej akhrella
ftiresk¡ifter. Gall¡as 5 år efter att

de rrtnhôrt att sälla

Datastöd ByggR

Vid inaktualitet

Bom

Original.

Gallras när ärendet slutligen har

aveiorts

Datastôd ByggR

Bom

Nä¡arkiv I

l0 år

Datastöd ByggR

l0 år

Bom

Bom

52:r

Registreras som en fristående
händelse i ByggR, eventuella
skivelser scannas. Därefte¡ fâ¡
nrioinelc¡ oqlltaq

5àt

5 år efte¡ beslut eller då överklagat
ä'..¡. .l"fliûf âvoi^rr<

5år

5 å¡ efte¡ beslut eller då överklagat
ärcnde slutligt avgiorts
Se tjänsteanteckning Íb¡ ex. telefon

5år

5 år efter beslut eller då överklagat
ä.êñãê cl,,fliûf âvoiô¡tq

5 år efter beslut eller då överklagat
ârêñÁê (lntlior âwoiôÍq



N
4545

4546

Bom

454',7

Bom

83 Delgivning av beslut, lista som visar expediering (enligt
PRI,'I

Bom

83 Fakturaunderlag

83

4548

,Åteftagen ansökan om lov/bygganmälan

Bom

4549

83

Bom

Ofullstäûdig ansökan som awisats Gr¡övning kan inte ske
i sak)

4550

83

Bom

Handlingar tillhörande ansökar/anmälan som tu av
tillfüllig eller ringa betydelse och som inte är underlag till
beslut eller inte k ävs fü¡ att fürstå àrendets innebörd

83 Handlingar som varit ti1l underlag fìir samråd och Íìir
beslut om kontrollplan (ex. konstruktionshandlingar,
VVS-ritningar, byggfelsftirsäkring och
f ürdi gställandeskydd)

4551

Datastöd ByggR

4552

Bom

Datastöd ByggR

4553

BYGG- PÅFöLJDER OCH INGRIPANDE VID
III IIVI .IêT RVêê Ä NIìI'

Bom

83

Original.

Granskningsblad/handläggningsblankett

Bom

83

Bom

Ber¿ikning av ),tor

83

Bom

Inkommande och utskickade brev/e-post utöver
tjänsteskrivelse/ -utlåtande (korrespondens,

kommunicering)

Original.

Närarkiv I

Original.

5år

N¿irarkiv 1

Original.

5år

N?trarkiv I

L0 år

5 âr efte¡ beslut eller då överklagat
ärêñ/lê cl,,flidf âvdi^rre

5 år efte¡ beslut elle¡ då överklagat
ärêñdÞ el,,rlidr ava¡^'fe

N¿irarkiv I

l0 ar efte¡ att ¿tendet
avskivits */avslutats* *. (*Beslut
kävs ftir avskrivning. Ex. att
ansökan tagits tillbaka på sökandes
initiativ, avgift debiteras.)
t/*+I ow/anmälan 6ehöws ei ì

Datastöd ByggR

L0 år

Datastöd ByggR

Vid inaktualitet

Original.

l0 år efter beslut om awisning.
Ex. ofullst¿indig ansökan trots
ÍÌirelàssande om komoletterins

Bom

Vid iûaktualitet

Gallras efter beslut om
ftirhandsbesked, lov och dispens
samt beslut om
startbesked/bvssanmälan

Bom

Närarkiv I

Gall¡as då ä¡endet avseende
lov¿tende,ibygganmälan avslutas
(genom utÍÌirande av
slutbeviVslutbesked elle¡ avslutas

5år

5âu

5ãr

5 år efter beslut eller då överklagat
ärêh¡lp clnrlidr avdi^rr.

5 är efter beslut eller då överklagat
¡irãñ¡â êl,,rlidf '-ôi^ffê

5 år efter beslut eller då öve¡klagat
árende slutligt avgiolt s

Se tjänsteanteckning for ex. telefon



Nr 4554

4555

Bom

Bom

83 Noteríng om expediering av beslut

4610

Mottagningsbevis från delgivning

46tt

Bom

46t2

Bom

Rrlr?/?- I{rssÄR

4613

Besiktningsprotokoll från kontrollorgan (vid allvarligare

Bom

83 Föreläggande från byggnadsnämnden

Bom

83 Intyg ftån besiktningsorgan att brist ha¡ åtgàrdats

4556

83 Resister över kontrolle¡ade hissar

Bom

4451

BYGG- ANTAGNA PLANER ELLER ÄVBRUTNA
Dr 

^N;i 
Dú.NôÍ'N

83

4558

Rôñ

Tekniska utredningar, bebyggelse- eller naturinventering
eller annat underlagsmaterial som tagits fram i anslutning
till ett planarbete och som kan tänkas vara till nytta ftir
arhete med andra ärenden

Bom

4559

Datastöd ByggR

83

PlanfÌirslas/versioner som varil nå samråd

Original

Bom

Inkom¡a vttranden

83

Bom

I avbrutna planärenden, allt material utom beslut om att

avbr¡a

Original.

N¿tuarkiv 1

Original

Original

Närarkiv I

5år

Nárarkiv I

5år

Nãrarkiv I

Anmàrkning

Original

5 år efter beslut eller då ôverklagat
ärende slutlist avsi orts

Vid inaktualitet

O¡isinal.

5 å¡ efter beslut elle¡ då överklagat
ärende slutli st avsiorls

Original.

Vid inaktualitet

Närarkiv l

Vid inaktualitet

Original.

Ntu ärendet avslutas oÇh tvist ej

Närarkiv l

Vid inakhralitet

När ärendet avslutas och tvist ej
nåoår

Nära.kiv I

Nãr ärendet avslutas och tvist ej

Ntuarkiv I
Pârm

l0 ar Bö¡ behållas i 10 år, varefter
bedömning görs om de folfa¡ande
ãr aktuella och gallras då vid

l0 år

l0 ar

Sammanställning bevaras,
handling kallad utlåtande efter

Beslut (eller tjänsteanteckning fór
äldre ¿irende) om att avbr)4a

bevaras övrigt material gallras



4560 Bom

4561

õJ

Bom

Handlingar som enbaf visar hur planprocessen
genomÍìirts (administrativ hante ng t.ex.
utskick/undeûättelser/remisser till be¡örd4 kallelser,
kunsö¡else¡/annonser- f(irteckninsar ôver ¡emisse¡)

4562

83

Bom

4563

Protokollsutdrag under ärendets gång Oeslut om
samråd,/utstÌillning, åtenemiss m.m.)

83

Bom

Handläggarblad./checklistor

83 Mötesanteckningar

e1

pvæ4- ti 
^sTrl:I{Ì'TsRrr 

nNtNê

4566

a1

rñ¡êÉ¿ir+êlca ^tr {ìiñä1rñiña ña.l rillh¿ir,ñ.1ê hilâd^r

aì^¡L;iññâñ;ê o.¡.r6,1--äh-1"- ^- Þi..är¡-i-d

4567

Bom

4568

ATGG- OBLIGATORISK
VENTILÄTIONSKONTROLL (OVK)

83

Original.

Bom

Besiktningsprotokoll

!?

83

Beslut om "lokal behörishet" ftir funktionskont¡ollant

Original.

Föreläggande från byggnadsnämnden

Närarkiv I

Original.

MILJó - ALLMÂNNA ÀRENDEN OCH
òwtr'RêrpÀNrìÍ' ÀPRü'.TÍ'

Original

Närarkiv 1

Flêdä¡qh ^ñ ñ^li<Lâñ;rä¡l¿ñiho

Nârârkiv I

2 ëtr

Närarkiv I

Anmårkning

al

2 år efter antagande eller då ett
överklagat ârende slutligt har
avgjorts

Original

Bom

2èr

2 år efter antagande eller då ett
överklagat ärende slutligt har

2àt

Original

2 år efter antagande eller då ett
överklagat ärende slutligt har

Närarkiv I

l\tË---Li., I

2 år efter antagande eller då ett
överklagat ärende slutligt har
avsiorts

Vid inaLt¡r¡lìret

ô¡ioin¡l

Nàrarkiv I

Vid inaktualitet

När redovisning av f(irrättning sker

När re¡l¡wicni¡o ¡w {Ìirättnino sker

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Ntu nytt godkänt protokoll ha¡

NTâr hêh¿i,idhÞf rhñh.ir

När ärendet avslutats och tvist ej
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N"o*o"rNcAR.

f ncos

4569

SOM BEVAR-A.S OCH SOM DIARIEFORS I ARENDEHANTERINGSSYSTEMEN BYGGR OCH

Bom

2't2l

ÀI,I,MÀNT / ô\/RII]T

Àrendeomslag och ärendeblad

)7î2

Bom

1L1a

Bom

2748

83 Avtal och konhakt av väsentlig art t.ex. uppdragstaga¡e
lknnq,,lrer m fl ì

83

Bom

2',7 49

Delesationsbeslut

ðJ

Bom

Diariesystem, ByggR och ECOS

1

2588

83

2999

Enk¿iter upprättade av nämnden samt statistiska uppgifter
som Iämnats t¡ll statlig myndighet eller organisalion

Bom

27 50

Bom

¿lJ

Fl"l'-,,4.¡ L"-¡li-

Bom

83

(ìêÕrel<nìqkâ,,n.lerqöknino¡r han¡ìlinq¡r

27 5r

Hemsida

83

Bom

Original

Information, meddelande och beslut f<i¡ kännedom, av
betvdelse- f¡ån mvndisheter och orsanisationer

e2

83

ÞârLÂriñô.rill.+åñã iñãivi/t,,¡vql

Tjänsteanteckning (ex. upprättade anteckningar,
telefonsamtal, besôk) och skivelse/handling av betydelse

Original

Nåirarkiv 1 /2
Bom

O¡isinal.

Datastöd ByggR
oah Ecos

Bom

Original

Nä¡ârk¡w l

Bom

Bom

ta

Ntuarkiv 2

Bom

Original

Bevaras

Ärendeomslag endast i
fastighetsakte¡na, vikt A3 med
utskrift av ftirsta sidan. Ä¡endeblad
gäller alla tuenden, samtliga sidor
utskrivâ nå A4 inkl fÌirsta sidan

Original

Orisinal

Original

Bom

Se dokument-
hanteringsplan

Rutin 14

Närarkiv I/2

Sw ¡rkìw R0

Beva¡as

R,,ri¡ ô?

N¿tarkiv

Uppgifter i diariesystemen gallras
respektive bevaras enligt gällande
rlnl¿¡mcnthanterinoc¡lan

Nä¡a¡kiv l/2
Bom

Samanställning bevaras, enkätsvar

och underlag gallras när
c,mm,nctällnino är o¡^r.l

Beva¡as

Bevaras

Rutin 14

Rutin 14

.Ärsvisa uttag av hemsida vid ett
til lûille

Bevaras

Fastighetsanknutna beva¡as i akten

D,,+iñ lì< ^êla fìÁ

Rutinl4.
Med tillfüllig eller ringa betydelse
gallras efter 5 år.

Minnesanteckning rensas innan
â-.1"+ av ä,êñ¡ê



\-e
a-

I nofì

4570

Q? lrrprlñihaâr ^^L iñvêñfêrinûâr

45'71

Bom

4572

öVERKLAGANDEN OCH BESLUT FRÅN HöGRE

Bom

83 InkorDmet ôverklagande

Bom

83

45',73

Handlingar som visar överlâmnande till länsstyrelse och

nämndens o¡övnine att överklaeande kommit in i rätt tid

83

4574

Bom

Nämndens beslut att själv överklaga med tillhömnde
motivering (protokollsutdrag och tjänstesk¡ivelse/-
utlåtande)

Bom

83 Nämndens yttrande till hö$e instans

83 Beslut från högre instans

457 5 Bom

ÈfGG. TILLSTÅND, ANMÄLNINGAR OCH
TILLSYN (frirhandsbesked, byggtov, rivningslov, mârklov,

bygganmälân, rivnjngsanm:ilan, strandskyddsdispens, tillstånd om

Oriqiñâl

83 Ansökningar om ftirhandsbesked, 1ov och dispens (med

tillhö¡ande handlingar av betydelse) och anmälan ej

bygglovspliktig åtgärd/bygganmälan, rivningsanmälan

Original

Original

Original

Närarkiv I /2

Original.

Nära¡kiv I /2

l0 år

Original.

Bevaras

Nárarkiv I /2
Bom

Nä¡arkiv 1 /2

Bevaras

Sv. arkiv 80. Rutin 14.

Närarkiv 1 /2

Original.

Bevaras

Bevaras

Bevaras

Niaarkiv I

Beva¡as

Bevaras Rutin
Handlinga¡ tillhörande ansökan

som är av tillfÌillig eller ringa
betydelse och som inte är underlag
till beslut eller inte krävs för att
ftirstå ùendets inûebörd gallras

efte¡ beslut om fiirhandsbesked,
lov och dispens samt beslut om

"+.-d.-"L-¡lh.,ôdôññ¿il r ñ
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4587 Bom

/<ee

BYGG- PÅFÖLJDER OCH INGRIPANDE VID
ôt tìwt rl:T Þvltat 

^ 
NftE'

45Rg

83

4590

Handlinga¡ som initierat ärendet (inkommen
skrivelse/anmälan, protokoll/anteckningar/foton efìer

4591

a2

4592

Bom

R?

InvenTerino/dokllmenfâtiôn âw nlât\en

e?

Reoära¡ nm íÌirkl¡rino

Bom

¿lJ

[nkommen fürklarins- ansökan om lov i efterh¿nd

Tjänsteskivelse/-utlåtande och särskilt redigerat material
rill ¡ämn¡lcommanr¡äãp

421,4

83 Byggnadsnämndens beslut (med tillhörunde
.irñiñôôr/f^r^,¡^L,,ñÃñrâ+i^ñ Ár^ \

Bom

45q1

Dvll/l frrce 
^ 

D

4594

Beslut om att godta mindre avsteg från fÌireskrifter om
hissa¡

4595

R?

Bom

NYI?I.'- ANTÁI]NA PI,ANNR

^ 
<o1

R?

Plâñl¿ârrâ ^.h hêet'äññel<er

4598

83

Planbeskrivnins och senomfü randebeskivnins

Original

Öve¡siktsplaneru textdelar, kartbilagor och angivet
underlas till ¿iversiktsblanen.

45qq

e?

Bom

4600

Orioinal

c1

f äñc.+rdê|.êñ. ôrrñ.Lñi¡d.vffr4ñ.tê ¿ir,êr 
^vê¡ciüfcñlâñêñ

83

O¡ieinal.

Þ'^r^ü^Ìlcùr¡foÂ Ät¡êr oñfâ14ñ¡ê1ìêolììr

Bom

Sammanstâllning av ythanden och utlâtande eíìe¡

N¡farkiv I

a1

Original

83

f-i+;-r;,,/---ÀL-- ^^1, L--Ì,,+ -+r -ÂL;{-iô -lôño-Lê+4

Original

Nä¡¡rtiw l

N¿i¡arkiv 1

Nä¡arkìv l

Närarkiv 1

Original.

Beya¡as

Närarkiv I

ôrioin¡l

Närarkiv I

Orieinal.

Rutin 14

Original.

Bevaras

Rutin 14.

Bevaras

Rutin 14.

Nä¡â.k¡w I

Original

Nä¡arkiv 1

Rutin 14

N?i¡arkiv I

Bevaús

Rutin 14

a\-i^i-^t

Nä¡arkiv I

Rutin 14

Nâmrkiv l

Bevaras

Nla,^.t;,, 1

Bevaras

R,¡fin I r'

Rutìn 14.

Beva¡as

Rutin 14

Rutin l

Rufin 14

4.

Rutin 14



4602 Bom

R?

83

Miliökonsekvensbeskrivnins enlist olan- och bvsglasen

al LO

Dokument tillhörande miljóbedömningen enligt

e? Ë."+ì -L-+"+i.r-^Lñih ô

R?

B YGG- FASTIGHETSBILDNING

Redovisnine av fìinättninear med tillhörande bilasor

4605

,BYGG- KARTOR OCH GEOGRAFISK
INü'llRM Ä TIÔNSVT'RI<SA MHNT

R?

Bom

N\/h\/odñâ.lcLqrfq câñr ânsökân ôm nwhvqonadskarfa

4606

83

12vt:t: t-lttr,ra-ltl\

Bom

Beslut från and¡a myndigheter avseende mark och

byggnader inom kommunen (t.ex. områdesskydd enligt

-iliriL.ll--- L-ôâño¡.ñiññêñì

Bom 83

Krl¡r¡hiqrorìqka inventerinsâr

orisinal

r?

lnformationsmaterial till allmänhetens/bvsslovssökande

Original

Riktlinier fü r ärendehanterins/-orövnine

Orieinal.

ßYGG- OBLIGATORISK
VF'.NTII,ÀTIIINSI(ONTROI,I, f OVKì

'r1^<

83 Pêûicfer/.|,tâhâq öwêr wentilationskonfroller

N¿karkiv I

MILJö _ ALLMÄNNA ÄRENDEN OCH
öVERGIPÀNDE ARBETE

Nä¡ar]¡iw l

Analvsrrrotokoll enskilda vattentäktel

Beva¡as

Original.

Bevarus

Närarkiv 1

Orisinal.

Rutin 14.

Rutin 14

Nära¡kiv I

NärârLiw l

N¡¡arl¡iw I

Datastöd BvseR

Rutin 14.

Närarkiv I

Bevaras

C)risinal-

R¡¡tin l4

Rutin 14

Nä¡a¡kiv 2

Rutin I4.

Rrtin l4
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N \^.

304'1 Bom

?ô¿c

1n'11

83

Bom

ì04q

Ansökan orn beslut om ändring av avloppsanläggning

ìo50

83

3051

83

Geolosiska radonspårnineskartor

lnsoektions-/kontrollraÞDorter med anmärkninÊ

R3

M?itnins âv râdon ì dricksvatten

3052

R1

Mäfnins âv râ.lon ì inomhùslufl

Itredñinsâr ôm ôläsenhet lÌìr människors hälsa

Bom

MILJÖ _ LIVSMEDEL OCH SMITTSKYDD,
TII I S\/N Iì'II KôNTRIII,I,V[.PKSA MI{F"T

3053

83 Godkännande av livsmedelsanlâggning

Bom 83 Registrering av livsmedelsanläggning

Original.

274',7 Bom

MILJÖ - MIIJöSKYDD OCH KEMISKA
PRODUKTE& TILLSYN OCH
Kl)NTROI,I,VERKSÀMHET

83

Närarkiv 2

Analysrapporter vattenprovtagning, bäckar,
t.tt -i--"-^^f;iliñiññ

Nt¡rârli\/,

Nära¡kiv 2

Närarkiv 2

Original

Bevaras

Original.

Närarkiv 2

Rutin 14

Omfattar àven intyg om

Bevaras

Beva¡as

Rrfìn l4

Ntuarkiv 2

Rìrt¡n l4

Rì'r¡n l¿

Original

R¡¡tin I r'

Bevaras

Rutin 14

Bevaras

Nä¡arkiv 2

Rutin 14

Egenkontrollprogram, ritningar
och ¡egistreringsbevis kan gallras

vid inaktualitet. Gäller f¡.o.m.
,ônÁ_n1_ôl

Rutin 14

Egenkontrollprogram, ritningar
och registreringsbevis kan gallras
vid inaktualitet. Gâller fr.o.m.
2006-01-01

Beva¡as Rutin 14. Sjöarkivet



À

3054 Bom 83

3056

Anmälan och beslut om miljöfarlig verksamhet

Bom

Bom

83 Anmälan om vissa cistemer i mark samt ovan mark

t^1¿

Bedömningsunderlag i tillståndsitrenden och andra
handlingar

305'7

3058

Bom

3059

e?

83

Bekämnninssmedel över skoosmark- so¡idnins av

Bom

Bygg- och miljönämndens beslut om

-iti^".-t r¡^-"..,-if+ô.

\oÃ)

83

nôL'¡ñeñtâf¡ôn âv câmrÂd nch heqiLtnino¡r

1tì7R

R?

Fö¡elässande om Íìtrsiktiehetsmått eller fit¡bud

3063

e1

Bom

Förelässande om undersökninp

Bom

F;r.^lâ--.-,.1ô ^ñ,.ññh,.ñiñô ^¡h ì,ñ¡êre¿ilzñ¡ña'i

3065

Orìginal.

83

F.irôr.lñânrle ôm rättclce ñå ânnâns hekôsTnrd

Ín.ñêLf iôn.-/kôñr¡ôllrcnnnrrer ñe.l anmârkninc

Bom

Inventering och åtgärdsplan für PCB i byggnader och
anläseninear

1?

83

KontrollrâDDo.t für inomhuscistemer

Nä¡a¡kiv 2

Original.

Miljökonsekvensbeskrivningar

e?

NârârL¡v,

Milìöraðnorter ltillsvnsansvar)

Närarkiv 2

Original

BevaÉs

Närarkiv 2

N¿irarkiv 2

O¡isinal

Rutin 14

Inkl. tningar,tekniska
beskrivningar, ev.
milj ökonsekvensbeskivningar,
!oñ.å¡arê¡^ûÄ¡êlßê êf.

20

Bevaras

Original

oricinal

Närarkiv 2

Rutin 14

T.ex. kungörelser, samråds-
anteckningar, besiktning, inkomna
yttranden och synpunkter frán
enskilda, organisationer och

Original

Nârârkìv 2

Bevaras

N¿i¡arkiv 2

Orieinal.

Rrrin l4

N&arkiv 2

Rutin 14

Rutin l

Beva¡as

När¡¡kiw ?

4

Bevams

R¡¡rin l4

Rutin 14

Bevaras

Rutin 14

Rutin l4

Rutin 14

Rutin 14

MKI! som inkommit ftir kännedom
och finns bçvarad hos annan
myndighet kan gallras vid
inakhralitet.

Rutin l4



\ -,.

7f)61

3068

3069

Bom

R1

3070

Bom

83

R eoerinoshesl"t .'m mil iöskvrlrisområ¡le

Utredningar om luft-, vatten- och markföroreningar samt

Bom

83

3071

Yttranden till miljöpdvningsdelegation och miljödomstol
över den s.k. komolelterinssremissen

83

3072

Bom

Yttranden över ansökan till miljöprövningsdelegation och

miljödomstol om tillstånd att bedriva miljöfarlig

Bom

83 Äklagarens beslut med anledning av bygg- och

-ili¿i-ä-.ãê-< hÞdâran nm Â¡alcnr¿iwnino

83

3079

Ärlig sammanstâllning över köldmedier och

^-^ññÂ¡hñ,fañ/lê äññêñ

Boû

MILJÖ _ RENHÅLLNING OCH AVFALL,
TILLSYN OCH KONTROLLVERKSAMHET

83

P?

lnsoektions-/kont¡ollrapDorter med anmärkn¡ne

Sâmmenställninsar inventerinsa¡ m.m.

Original

Original

Original

Närârk¡v 2

Nârarkiv 2

Original

Närarkiv 2

Original

Nä¡arkiv 2

Ntuarkiv 2

Bevaras

Bevaras

Nära¡kiv 2

Bevaras

Rutin 14

Beva¡as

Rutin 14

Rutin 14

Beva¡as

Rutin 14

Bevaras

,|

Rutin 14

Rutin 14

Rutin l4

R'rtin I4



22

ñk
\Nlantering av e-postmeddelanden, faxmeddelanden samt röstmeddelanden och textmeddelanden

i telefon

Cookiefiler, globalfiler och e-postlistor

E-postmeddelanden och faxmeddelanden av betydelse
sorn fiì¡anlede¡ beslut oÇh som bedóms fö¡anleda ett
ärende-

E-postmeddelanden och faxrneddelanden av tillfüllig
eller ¡insa betvdelse som ei ftiranleder åts¿ird

Ê-postmeddelanden och faxmeddelanden av tillûillig
eller ringa betydelse som fÌiranleder åtgärd men ej

E-postmeddelanden och faxmeddelanden bestående av

Meddelanden ihänvisninsssvstem

Röstmeddelanden i telefonsvara¡e

Bevisoriginalet överlämnas till kommun¿rkiv€t.
Rensning av akter sker senast i samband med ayslut ay ¿irende och utförs normalt av handläggaren. De handlingar som inte ¿ir allmânna ha[dlingar och inte tillfür tirendet

något ¿y betydelse lìirstörs. Minnesanteckningar som ligger kyar i akten sedan de arkiylågts blir allmän handling.

Textmeddelanden i telefon

Digitalt media.

Digitalt media.

Digitalt media.

Samtliga användare

Digitalt media.

Samtliga användare

Digitalt media.

Samtliga användare

Samtliga användare

Digitalt media

Samtliga användare

8 dagar

Digital media

Bevaras

Sâmtl jsa användare

Samtliga användare

Dvs efter 8 dagar. Rutin 31 a
¡¡l' ?l h

8 dagar

Samtliga användare

Sv.arkiv 80. Rutin 33

8 dagar

Dvs 8 dagar eft. det meddelandet
ìnk till mvndioheten Rrfin 3l a

Vid inaktualitet

Dvs 8 dager efter åtgärd
Rutin 32.

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Får gallras omgående.

Dvs så snart det àr möiliet

Vid inâktualitet

Röstmeddelanden i telefonsvarare,
som är allmän handling, skall
dokumenteras genom
riäñ<fêânfe.Lñino

Textmeddelanden i telefon, som ¿ir

allmän handling, skall
dokumenterus genom
+l¡--.---1-^L-i-d



:ilî:,iì"Jl;:::ï:ïîä::"i;:,ï::"":ffiii#:i'Jå:iîåî':,î'Ís 
fas'[ishe'fsak'ier

\\ kompostering, hygienlokater, miljöfarlig verksamhet, ktagomåI, offentliga lokaler, avloppsanläggningar,

\ stall, miljöskydd, godkännanden, ftirelägganden, vattenanalyser, slammanalyser, jordprovsanalyser, utsläppsanalyser,
' ynranden till polis. länsstyrelsen. domstolar saml socialnämnd.

ej bygglovspliktiga åtgtuder, ingripande, strandskyddsdispenser, ventilationskontroll samt besiktningsintyg.

Förklaringar: Närarkiv 1: Plan- och byggärenden. Närarkiv 2: Miljö- och hälsoskyddsärenden. Bom Bygg- och miljökontoret.

De handlingar som gallras, enligt dokumenthanteringsplan, skall liksom de som bev¿ras, alltid dokumenteras genom särskilt bevis/kyittels.
Beviset, som finns f¡ir utskrift i "Arkivredogörarbiblioteket", skall undertecknas av den som utlär den årliga gallringen, vanligtvis arkivredogöraren.

Rutiner: Handlingar som produceras av fÌirvaltningen och som ingår i diarieförda
handlingar eller som läggs som bilagor till protokollen eller som placeras i
akter som skall bevaras skall framstiìllas pà Svenskt arkiv 80 Tumba.

Årsvisa listor, utdatalistor, skall fiamställas pä Svenskt arkiv 80 Tumba.
i diarienummerordning.

Av praktiska skäl skall ñtaliga handlingar ej levereras till centralarkiv varje
år. Fö¡ leve¡ans av handlingama skall räknas det antal år (i Ca-kolumnen)
som ñr gå efter det full volym erhållits (arkivkartong 55 ¡Dm, tlp Isbergs).

ÖverÍÌird seketess enligt sekretesslagen tillämpas

Omfattar personer födda dag 5, 15 och 25 varje rnånad. Samtliga handlingar i aktema
ska[[ bevaras utom kladdanteckningar som ej tillfö¡t ärendet saklig information.
Aktema omslås med aktomslag(modell 54634 PIC), och registreras med personnummer
samt avställningsår.

Handlingarna fiirvaras och bevaras i Íìirvaltningens närarkiv eller motsvarande
godkänt arkivÍìiwaringssystem. Det betyder att dessa handlingar ej får gallras.
Saknas godkänt skyddkar dispens medges av arkivmyndigheten.
Handlingarna skall om de är producerade inom fijrvaltningen vara r¡pprâttade på

åldríngsbestdndigt papper om det irfte sd'rskilt anges att de skall vara på

Svenskt arkív 80 Tumba.
Handlingarna levere.as till cent¡alarkiv då de inte längre âr akh¡ella i det löpande
arbetet.

Fônättningar, tomtmätningar, bygglovs- och andra lovhandlingar samt anmälan

05

06



N
\.

l7 Alla protokoll skall bindas in av konhaktemd bokbindare. Kommunarkivarien ombesörjer
leverans till bokbindaren

3l a Elektronisk gallring utÍìirs efter 8 dagar. M¡'ndigheten har gjort den bedömningen att denna tidsperiod

är tillÉcklig utifrån allmänhetens rãtt att ta del av handlingen.

3l b En cookielil är en dataupptagning som innehåller information om vilka webbsidor på Intemet som en

användare har besökt. En globalfil är en datzupptagniûg som visar adressuppgifter över de hemsidor
på lntemet som en anvândare har besökt. E-maillistan(e-postlistan) ¿ir en förteckning över inkommande

och utgående elektronisk post. (Utdrag ur Svenska kommunfö¡bundets cirkul¿ir 1999:128)

32 Elektronisk gall¡ing utf(irs 8 daga¡ efter åtgärd. En åtgtud kan vara att besvara en ftamställning eìler en

fitrfrågan av rutinmässig karaktär. En åtgärd kan också betyda att e-postmeddelandeVhandlingen vidar-

befordras till en annan kommunal myndighet vilken får göra en egen bedömning av e-postmeddelandets/

handlingens arkivstatus. Ett e-postmeddelande som vidarebefordras av en kommunal myndighet till en

annan kommunal myndighet skall bekr¿iftas av den mottagande myndigheten. Darefter kan e-postmeddelandet

gallras efter 8 dagar hos den avsändande myndigheten.

33 Elektronisk post, som Íìt¡anleder beslut och som bedöms fÌiranleda ett ffende, skall omedelbart skivas ut på

Svenskt arkiv 80 och diarieñ¡as. Elektronisk gallring kan ske ftirst sedan beslut expedietats i ä¡endet och att

pappershandlingar producerats i tillräcklig omfattning
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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 81

BMN S 48 Gallring och bevarande av handlingar rörande brandfarliga
och explosiva varor

DnrB 201,2-167

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna fürslaget till bevarande och
gallring av handlingar rörande brandfarliga och explosiva varor, enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten ha¡terar från och med 2010-09-01 prövning av tillstånd für
ftirvaring av brandfarlig vara. För att kunna gallra i handlhgar som inte l2ingre

är aktuella für verksamheten och som inte fun¡rits med i tidigare dokument-
hanteringsplaner krävs ett speciellt gallringsbeslut.

Bilaga
Gallring och bevarande brandfarliga och explosiva varor

Protokollsutdrag till:
Kommunarkivarie Jan-Chdster Wahlbäck

Bilaga 40



Brandfarliga och explosiva varor
Bevaras

. Register/databasövertillstånd.

. Föreläggandenfranbyggnadsnämnden.

Handlíngar som kan gallras Gallring

Bilaga 40 BMN $ 48, 2012-06-14

2 år efter att tillståndet upphört att gälla

2 år efter att tillstandet upphört att gãlta

A¡sökan med bifogade handlingar:

-klassningsplan
-verksamhets beskrivning
-situationsplan
-besiktningsintyg
-riskanalys

Beslut med fiireskrifter, t.ex. från
räddningsnämnd

4{--



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDEsPRoroKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 82

BMN $ 49 Klagomål angående eldning av farligt avfall' Bommen 7

Dnr M 2010-323

Beslut
Med håinvisning till nedanstående bedömning avslutas 2irendet utan åtgärd.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöfärvaltningen har mottagit klagomål angående eldning som
ger kraftig svart rök fran fastigheten  Den som har klagat äger

fastigheten  och hävdar även att röken fürstört fasaden på hans

boningshus.

Inspektioner 20 1 2-03 -29

Bygg- och miljöfürvaltningen utftirde den 29 ma¡s 2012 oa¡mälda
inspektioner på fastighetema   Upprättad inspektionsrapport
bifogas beslutet.

Bygg- och miljöIÌirvaltningens bedönning
Árendet i den del som gäller den ftirstörda fasaden ¿ir av civihättslig karaktär
och ska inte handläggas av bygg- och miljöfürvaltningen. Skador på exempel-
vis fasader ryms inte inom miljöbalkens tillämpningsområde. Förvalûingen
ska endast handlägga själva anmälan om eldning av farligt avfall och
eventuella o1ägenheter kopplade till eldningen.

Eldning av exempelvìs spillolja är direkt olåimpligt och färdudet. Vid eldning
av spillolja sker ingen fullständig fürbråiruring i en vanlig villapanna, vilket
kan i¡nebära att oftirbrtind olja kan sprida sig till omgivningen.

Enligt skorstensfejarmästaren har pannan på fastigheten  tagits ur
bruk. De har numera endast bergvärme fär uppvärmning av boningshuset. Om
fastighetsägaren avser att elda i någon typ av parma ska den i så fall genomgå
brandskyddskontroll och sotning ska genomfÌiras regelbundet.

Vid inspektionen hos fastighetsägaren till noterades att torr ved
ftirva¡ades inomhus i anslutr:ring till pannan samt täckt under presenning i
trädgården.

Förvaltningen bedömer att det inte framkommit något i 2irendet som styrker att
fastighetsägaren till eldat med farligt avfall i sin panna.

Då det inte sker någon frekvent pågående eldning rör det sig inte om någon
verksamhet som ?ir någon olägenhet für m2inniskors hälsa eller miljön. För att
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14
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eldningen ska betrallas som en stöming som är en olägenhet ftir måinniskors
hälsa med stöd av miljöbalken krävs att stömingen ska pågå under lang tid och
inte vara ringa.

Inga andra fastighetsägare i området har inkommit med några klagomål
aagående störande eldning.

Fastighetsägama har beretts möjlighet att ytha sig i Zirendet. Tid fijr yttrande
har getts till den 11 juni 2012. Ett yttrande har kommit in fran 
Yttrandet tillftir inget nytt i ärendet och ändrar därfür inte ftiwaltningens
bedömning.

Upplysningar
Den som vill överklaga beslutet ska göra det inom tre veckor från det att man
fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Västra
Götaland men skickas till:
Bygg- och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
Inspektionsrapport daterad 2012-0 5 -25

Protokollsutdrâg till:
     

 
 

    

För k¿innedom till:
 

 

Bllaga4l



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 84

BMN S 50 Klagomål angående olägenhet från eldning på fastigheten
hnpregneraren 12

Dnr M 2007-280

Beslut
Med håinvisning till nedanstående bedömning avslutas 2irendet utan åtgärd'

Ärendebeskrining
Ett anonymt klagomål inkom den 1 1 maj 2007 angående störande lukt fran
någon av verksamhetema vid Västra vàgen 47 i Karlsborg. På adressen har

füretagen Laminato AB och Möbelsnickama i Skaraborg AB verksamhet.
Ett nytt klagomål om störande rök inkom den 19 juni 2007 fran

, som då va¡ anståilld på det kommunala bolaget
Karlsborgs Energi AB (KEAB).

Miljöinspektör Kjerstin Frank tog den 20 juni 2007 kontakt med de båda

fÌiretagen och informerade dem om de inkomna klagomålen. Företaget
Laminato AB meddelade vid samtalet att de inte hade några kålnda utsläpp.
Möbelsnickama i Skaraborg AB meddelade att de eldar med sågspån für att
driva sina virkestorkar.

Inspektion på fastigheten utftirdes den 26 juni 2007 av miljöinspektör
Kjerstin Frank. Av anteckningen från inspektionen framgår att bland annat

pannan inspekterades på färetaget Möbelsnickama. lnspektören ná¡vataÃe nàr

füretaget skulle tända i pannan. Bygg- och miljöfürvaltningen noterade att det
till en början (under max 5 minuter) s).ntes en gråsvart till svart rök. Nåir

paman kommit upp i tryck avtog den gråsvarta./svarta röken. Efter cirka
10 minuter syntes knappt någon rök alls. Bygg- och miljöftirvaltningen
bedömde att rökutsläppet inte utgjorde något större problern vid själva
inspektionstillfZillet. lnkomna klagomål kunde dock vara befogade till viss del.

Närboende och andra verksamheter i nZirheten kan besvtiras när vinden ligger
åt "fel' hå11. Vid inspelfionstillfället blåste dock röken ut över Bottensjön.
Inspektören uppmanade füretaget att se över sina eldningsrutiner vad gäller
biand annat sltetillfürsel och bråinslernatningshastighet. Företagaren lovade att
ta kontakt med sotaren für att se vad som kunde göras rent eldningstekniskt.
[rspektören begåirde att en skriftlig redovisning över vilka åtgärder som hade

vidtagits skulle l?imnas in till bygg- och miljöfrirvaltningen.

Ytterligare klagomål inkom den 5 mars, 26 augusti samt den 18 septernber

2008.

Klagornålen i augusti och septernber 2008 hkom från  
anställd på Strandskolan. Han klagade på svart rök från fastigheten och var
säker på att det var laminatskivor och spånskivor som eldades.
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En inspektion på "håIl" utftirdes av ftirvaltningen den 3 oktober 2008' lngen

eldning pågick vid inspektionstillfüllet.

Den 28 april 2009 inkom återigen en skriveise från   I
skrivelsen meddelade han bland annat att det inte går att få så svart rök av att

bara elda trä. Av skrivelsen framgår bland annat att han misstänker att

ftiretaget eldar plast i någon form.

Bygg- och miljöfäwaitningen skickade den 4 maj 2009 en skrivelse med en

uppmaning till Möbelsnickama om att låimna in en skriftlig redovisning till
ftirvaltningen över vilka åtgåirder de vidtagit eller avsåg att vidta fijr att

minimera risken ftir olägenheter für omgivningen. De fick även en uppmaning

om att låimna in en redovisning över vilket bråinsle som anv2inds i pannan och

låimna uppgift om vem som levererar br2inslet. Uppgifter skulle vara

fÌirvaltningen tillhanda senast den 29 maj 2009.

Den 19 maj 2009 tog miljöinspektör Kjerstin Frank kontakt med
på Möbelsnickarna. Företaget meddelade att de höIl på med

att "experimentera" med pannan fijr att hitta rätt inställning ftir så stömingsfü
eldning som möjligt. De hade bland annat fütt hjälp av sotaren. De uppgav att

br¿inslet som eldas åir träspìll fra¡ den egna tillverkningen' Endast rent trä
anvåinds. Certifikat över träkvaliteten skulle skickas till bygg- och miljöftir-
valtningen. Företaget meddelade även att de behövde mer tid på sig für att

prova olika driftsinställningar av paman innan man kunde rapportera vidtagna
åtgärder. Bygg- och miljöfürvaltningen hade inget att erinra mot att tiden ftir
åtenapportering fürlåingdes. Nytt datum ftir rapportering av åtgärder

bestämdes till måndagen den 15 juni 2009.

Den 5 juni 2009 inkom en skrivelse från Möbelsnickama' I skrivelsen fanns en

redogörelse över de åtgärder som vidtagits samt en beskrivning av de bråinslen

som anvåinds i pannan. Av skrivelsen framkom bland ar¡rat att sotaren hade
justerat pannan genom att åindra syretillftirseln. De uppgav att de skulle sätta

dit en timer für att kunna åindra bränslematningen' De redovisade att b¡åinslet

som anvåinds vid eldning är kutter- och sågspån från FSC-m2i¡kt fur samt i
ytterst liten måingd sågspan fran ply'wood, spånskivor och board. De uppgav

även att de inte anvåinder plast och laminatskivor ì sina produkter.

Klagomål inkom den 11 februari 2010 fran kommunens dåvarande fastìghets-

ansvarig om svart "bolmande rök" fran Möbelsnickarna' Kommunens fastìg-

hetsansvarige tjänsteman ifrågasatte vad som eldades och beskrev att röken

vm "tjock och svart" samt att den blåste in över samhället. Den 24 januan

2072 kom ytt"uligare ett klagomål in från  angående stickande

rök fran Möbelsnickama. Han meddelade att personal på Strandskolan hade

blivit wungna att st2inga av ventilationen på grund av all rök.  trodde
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att färetaget eldade byggavfall och att det var orsaken tiil den sticka¡de röken.
Han ville även att bygg- och miljöÍìirvaltningen skulle ta prover på askan ftan
pannan.

Vid kontakt med Möbelsnickarna påfüljande dag
framkom att dagvatten hade läckt in i byggnaden, vilket medftirt att spånet

blivit blött. I kombination med att pannan var kall och att spanet var blött blev
det ingen bra ftirbrärrring i pannan under füregående dag.

Den 1 mars 2012 inkommer återigen ett klagomål in fran  Av
hans klagomåi framgår bland annat att Strandskolan ännu en gang blivit
tlungna att st¿inga av sin ventilation på grund av rök fran Möbelsnickama.
Han överlämnade ett foto på röken från pannan. påpekade

bland annat att det är ftirþudet att elda spånskivor.

Möbelsnickama delgavs klagomålet samma dag. De meddelade bland annat att
de endast eldar med spån som åir FSC-märkt. De uppgav att nåir de tänder
pannan kan röken vara mörk, men den klamar när ftirbråinningen u igång.

Miljöinspektör Anders Johnsson tog den 5 mars 2012 kontakt med
kommunens fastighetsenhet ftir att diskutera ärendet. De hade ingen kännedom
om problemet. De tog i sin tur kontakt med Strandskolans rektor som då

meddelade att det inte l2ingre var något problem med rök från Möbelsnickarna.
Inspektör Anders Johnsson tog även kontakt med KEAB som tidigare hade

klagat på rök från Möbelsnickama. Den som hade klagat på röken var inte
längre anställd, men  som arbetar på bolaget meddelade att de

fìjrr fick ståinga av ventilationen på grund av rök fran Möbelsnickama. På

senare år hade det inte varit några problem med störande rök från fìiretaget.
Inspektör Anders Johnsson tog även kontakt med samma dag

ftir att diskutera ärendet. Han meddelade då att eldningen endast är störande

tre till fina dagar om året.

Inspektion
Bygg- och miljöfürvaltningen utftirde den 7 mars 2012 en oanmäld inspektion
av fìiretaget Möbelsnickama. Upprättad inspektionsrapport bifogas beslutet.

Bygg- och miljöIärualtningens bedömning
Den som bedriver en verksamhet, i det håir fallet ett möbelsnickerì med
eldning av spån ftlr att driva virkestorkar, ska vidta sådana skyddsåtgärder,
begränsningar och fiirsiktighetsmått som behövs fär att fiirhindra eller
motverka skada für människors hälsa eiler miljön (2 kap. 3 $ miljöbalken). I
ett fall som detta handlar det om att använda lämplig teknik ftir hantering av

bränslet och für pannan samt att sköta denna på l2impligt sätt.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 87

Av 2 kap. 7 $ miljöbalken framgår att krav på skyddsåtgåirder bara fÌir ställas

om det inte kan anses orimlìgt att uppfi,lla dem, såirskilt med tanke på nyttan
av åtgåirdema i ftirhållande till kostnadema ftir dessa.

I det aktuella fallet åir verksamheten ett möbelsnickeri med eldning av span ftir
att driva virkestorkar. Enligt bygg- och miljöfürvaltningens och skorstens-

fejarmåistarens bedömning eldas pannan på ett optimalt sätt och med i
normalfallet torrt sågspån. Den lorhärskande vindriktningen är sydvästlig,

alltså fran de klagarìde.

Då det under åi¡endets gang har framkommit att kommunens fastighetsenhet,

rektor på Strandskolan och personal på boiaget KEAB inte längre störs av

röken fran Möbelsnickama bedöms ärendet inte låingre vara aktuellt ftir fortsatt

utredning.

Vad gäller diskussionen om vilka trädbränslen som får eller inte fär eldas i
pannan bedöms det vara aktuellt att ta upp det med füretaget i samband med

den ordinarie tillsynen på anläggningen.

Samtliga klagande har beretts möjlighet att yttra sig i 2irendet. Rektom på

Strandskolan har inkommit med ett ythande. Han meddelade bland annat att

han inte anser att eldningen utgör någon större olägenhet. Det kommunala
bolaget KEAB har också inkommit med ett )thande. De meddelade bland
arurat att olägenhetema minskat betydiigt och numera 2ir hanterbara.

Bygg- och miljöfìirvaltningens bedömning åir att tillräckliga fürsiktighetsmått
har vidtagits av verksamhetsutövaren für att undvika att deras verksamhet

orsakar olägenhet für människors hälsa eller miljön. De fürsiktighetsåtgärder

som  har vidtagit genom att se till att pannan justeras och

kontrolleras regelbundet av sotaren och att undvika eldning vid ogynnsam

vhd bedöms vara tillräckliga. Befintlig panna ¿ir enligt skorstensfejarmästaren

konstruerad så att den kan eldas på ett optimalt sätt. Sågspånet hanteras på rätt
sätt och ÍÌirvaras inomhus innan det eldas.

Det kan inte uteslutas att eldningen kan va¡a störande vid enstaka tillf?illen på

året. För att en stöming ska kunna klassas som olägenhet für måi¡niskors hälsa

med stöd av miljöbalken krävs dock att stömingen ska pågå under lång tid och

inte vara ringa.

Definitionen av miljöfarlig verksamhet framgår av 9 kap. 1 $ miljöbalken.
Med miljöfarlig verksamhet avses i punkt tre användning av mark, byggnader

eller anläggningar på ett sätt som kan medÍÌira olägenhet für omgivningen
genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålnìng

eller lik¡ande.
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Enligt 2 kap. 2 $ miljöbalken skall alla som bed¡iver eller avser att bedriva en

verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens

eller åtgärdens art och omfattning für att skydda mZin¡riskors hälsa och miljön
mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap. 3 $ miljöbalken skall alla som bedriver verksamhet utfijra de

skyddsåtg¿irder, iaktta de begrtinsningm och vidta de ftirsiktighetsmått i ö\,Tigt

som behövs ftir att fürebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet fÌir
måi¡niskors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 $ miljöbalken loljer att kraven på en verksamhetsutövare inte
fär vara orimliga med häns1m till skyddsåtgärdemas effekt och kostnadema ftjr
dem.

Upplysningar
Den som vill överklaga beslutet ska göra det inom tre veckor från det att man

fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till L?insstyrelsen i Väsha
Götaland men skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
lnspektionsrapp ort daßr ad 20 1 2 - 0 5 -23

Protokollsutdrag till:
SÍandskola.n
VäsÍa vägen 39

546 30 Karlsborg

Karlsborgs Energi AB
Västra vägen 4l
546 31 Karlsborg

Karlsborgs kommun
Fastighetsenheten
546 82 Karlsborg

Möbelsnickama i Skaraborg AB
Västra vägen 47
546 31 Karlsborg

Bilaga42
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INSPEKTTONSRAPPORT 1(2)ffi Korlsborgs kommun
ffi BYgg-och miljönömnden

Datum
2012-05-23

D¡arienummer
lút 2OO7-280

Möbelsnickarna i Skaraborg AB
Västra vägen 47
546 31 Karlsborg

Tillsyn enligt miljöbalken, Möbelsnickarna, lmpregneraren 12

Bakgund
Bygg- och miljöfrirvaltningen har sedan 2007 mottagit flera klagomål på stickande och
illaluktande rôk från {tiretaget Möbelsnickama som har sin verksamhot på fastigheten
lmpregneraren 12, Karlsborg, Förvaltningen har utfort flera inspektioner på
anläggningen och lämnat råd och anvisningar till ñretaget.

Inspektion 2012-03-07

Bygg- och rniljöforwaltningen utfrirde den 7 mars 2012 en oanmäid inspektion av

õretaget Möbelsnickarna. Vid inspekfionen närvarade  delägare i
fiiretaget samt Anders Johnsson, rniljöinspektör. Inspektionen ägde rum mellan 07.00-
08.00, vilket in¡ebar att inspektören var på plats i samband med att füretagaren skulle
tända i pannan. Enligt uppgift från sker eldning på vardagar mellan
klockan 07.00-16.00. Företaget eldar sågspån från i huwdsak hyvlat virke fär att ddva
vírkestorkama. Virket är av fur och ?ir FSC-märkt. Vid ett Ëtal tillfrillen på året eldas

en nrindre mängd sågspån fran plywood, spånskivor och board.

Bedömning

När pannan tärdes syntes till en början lite gråsvart rök, men efter ci¡ka 10 minuter
verkade pannan kommit upp i en god ftirbränningstemperatur och det syntes knappt
någon rök. Vid inspektionen var det näst intill vindstilla. Bygg- och miljöfÌ)rvaltningen
bedömer att l'ökutsläppet iffe utgiorde någon olägenhet lor närboende och andra
velksamheter vid inspektionstillfeillet. Då den fiirhärskande vindriktningen är sydväst

kan det inte uteslutas att en eventuell bristfüllíg eldning kan utgöra en stöming ftir
närboende och andra verksamheter.

Företagaren uppgav vid inspektionen att sotaren utfitr kontroller frekvent och att paruran

har justerats genorn bland amat ändrad syretillfilrsel für att uppnå en god fijr-bränning.

Vad gäller eldning av träavfall har Mìljönämnden Östra Skaraborg antagit en

nämndriktlinje. Av forsta punkten i beslutet framgår foljande:

"Följande anses vara rent träavfall: Spånskivor, MDF och liknande, samt behandlat
trä ¿ir rent käavfall om verksamhetsutövaren har ftirvissat sig om att avfallet inte
ir¡¡rehåller k¡eosot, organiska halogenforeningar eller tungmetaller till foljd av

Bygg- och miljönämnden, Slorgatan 16, 546 82 Karlsborg . exp. 0505-172 00

w\^,&v,ka.f sborg-se. bygg.miljo@karlsborg.se

,êv



Korlsborgs kommun Datum Dìarienummer 2(2)
2012-05-23 2007-280

1'tbehandling eller behandling av träskyddsmedel. Velksamhetsutövaren ska kunna vrsa

att avfallet är homogent - det vill säga att exempelvis spånskivor ät av samma t1p och

inte blandats från olika ställen utan att irurehållet redovisats. Returflis är inte rent
häavfall såvida man inte kan påvisa att det enbarf innehållel rent trä."

Karlsborgs kommun ingåt ärnu inte Miljösamverkati östra Skaraborg, mcn bygg- och

mitjöforvaltningen gör bedömningen att denna riktlinje även bö¡ kunna tillZimpas i
Karlsborgs kommun.

Eldas annat än enbart rent träavfall st¿ilìs enligf Naturvårdsverkets foreskrifter om
avfallsfürbränning (NFS 2002:28) högre krav på ft rbränningsanläggningen.

Verksamhetsutövaren på anlâggnirigen bör senast 2012-06-01 inkomma med en skriftlig
redogörelse över vad ftr typ av träavfall som eldas i pannan och vilka kvantiteter det rör
sig om.

upp!¡clllg
Ärendet kommer att behandlas på bygg- och rniljönämndens nästa ordinarie
sammanträde den 14 juni 2012.

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTN1NGEN

'/ - t--

'õ^
/l/ Ãnders Johnsson )/

/ Miljöinspektör ///t(l
Konia till: I
Strandskolan

  

Västra vägen 39

546 30 Karlsborg

#v



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och milj0nâmnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 89

BMN S 51 Detaljplan fär Glättnästorp 1:1 m.{1.

Dnr P 2009-0027

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna den reviderade detaljplanen
och översände¡ den till kommunf,rllm?iktige fÌir antagande.

-lirendebeskrivning
Detaljplanen har utarbetats av BOANN AB och bygg- och miljöftirvaltningen
och har skickats ut Íìir graÍskning. Tid ftir synpunkter har getts fram till
2012-05-28. Bygg- och miljöftirvaltningen har skrivit ett granskningsutlåtande
i vilken inkomna lttranden redovisas.

Bilaga
Granskningsutlåtande

Protokollsutdrag till:
Kommunfullmälcige

Bilaga 43



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 90

BMN S 52 Detaljplan ftir kv Björken

Dnr P 2010-0002

Beslut
Detaljplanearbetet ftir området avbryts.

rirendebeskrivning
Beslutet om planuppdraget fattades 2010-01-28. Inget arbete har inletts'

Bygg- och miljöfärvaltningens bedörnning
Syftet med planen är inte låingre aktuellt. Fastighetsägaren tiil Björken 8 har -
efter att beslutet om planuppdraget togs - istället börjat titta på forutsättning-
ana altbygga om delar av det befintliga hotellet till bostäder.

Uppdraget har en låg prioritet i planlistan. Om nya initiativ tas ka¡ ett ärende

öppnas på nytt och får då en beteckning i aktuellt diariesystetn'

Protokollsutdrâ g till:
Bo Nilsson (fastighetsägare Björken 8)
Kungsbacken 18

695 97 Tived

Øv



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPRoToKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 91

BMN S 53 Detaljplan fïir Boken 26

Dnr B 201 1- 151

Beslut
Detaljplanearbetet fär området avbryts.

Ärendebeskrivning
Beslutet om planuppdraget fallades 2011-04-28. Inget arbete har bedrivits.

Bygg- och miljöfÌirvaltningens bedömning
Planuppdraget är inte längre aktuellt. Karlsborgsbostäder har ftir tillfüllet
istället inriktat sig på att bygga hyreshus i kvarteret Strömmen. Om nya
initiativ tas kan ett ärende öppnas på nytt och får då en beteck¡ing i aktuellt
diariesystern.

Protokollsutdrag till:
AB Karlsborgsbostäder (fastighetsägaren)
Storgatan 33 A
546 32 Karlsborg

,ØV



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 92

BMN $ 54 Detaljplan für Krogstorp 5:5

Dnr P 2007-0012

Beslut
Detaljplanearbetet Íör området avbryts.

Ärendebeskrivning
Beslutet om planuppdraget fattades 2008-04-24.Inget arbete har bedrivits
under de senaste sex åren.

Bygg- och miljöfärvaltningens bedönning
Detaljplaneringen 2ir inte aktuell idag. Uppdraget har en 1åg prioritet i
planlistan. Om nya initiativ tas kan ett 2irende öppnas på nytt och får då en

beteckning i aktuellt diariesystern.

Protokollsutdrâg till:
Leif Svensson (fastighetsägaren)
Nygataa l3
546 72 Mölltorp



Korlsborgs kommun serurun¡¡rnÄoesPRoroKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 93

BMN S 55 Detaljplan ftir Forsvik 5:25 m.fl.

Dnr P 2008-0015

Beslut
Detaljplanearbetet ÍÌir området avbryts.

Ärendebeskrivning
Beslutet om planuppdraget fattades 2008-10-02. Inget arbete har bedrivits
under de senaste fem åren.

Bygg- och miljöfär'valtningens bedömning
Detaljplaneringen 2ir inte aktuell idag. Planen Zir inte längre nödvändig
eftersom det gick att lösa överlåtelsen av vandra¡hemmet och så kallade
Röda kvam fran Karlsborgsbostäder till kommr¡nen genom avstyckning i
stället ftir fastighetsreglering. Uppdraget har en 1åg prioritet i planlistan. Om
nya initiativ tas kan ett ärende öppnas på nytt och frr då en beteckning i
aktuellt diariesystem.

Protokollsutdrâg till:
Kommunstyrelsen



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 94

BMN S 56 Detaljplan vid Strandvägen ftir museum, Rödesund 5:l

Dnr P 2008-0005

Förslag till beslut
Detaljplanearbetet ftir området avbryts.

Ärendebeskrivning
Beslutet om planuppdraget fattades ftir många å¡ sedan. Inget arbete har
bedrivits under de senaste nio åren.

Bygg- och miljöÍärvaltningens bedömning
Detaljplaneringen åir inte aktuell idag. Uppdraget har en 1åg prioritet i
planlistan. Om nya initiativ tas kan ett ärende öppnas på nytt och fåir då en

beteckning i aktuellt diariesystem.

Protokollsutdrag till:
Koûlmunstyrelsen



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 95

BMN S 57 Detaljplan für Vätternvyn 20

Dnr P 2010-0001

Beslut
Detaljplanearbetet für området avbryts.

Ärendebeskrivning
Planuppdraget har stämts av med länsstyrelsen, som arìser att en füråindring
av markanvåindningen fran C till B åir inte godtagbart från strandskydds-
synpunkt.

Bygg- och miljöfärvaltningens bedömning
Detaljplaneringen är inte aktuell idag. Möjlighetema att få igenom en åindring

av markanvåindningen från C till B bedöms inte vara en framkomlig väg -
främst på grund av redan genomfürd ändring frar C till B i detaljplanen für
Kulfåinget och Tändhatten men också med utgångspunkt frar strandskyddet.
Om nya initiativ tas kan ett åirende öppnas på nytt och får då en beteckning i
aktuellt diariesystem.

Protokollsutdrag till:
Svanvik Intressenter AB (fastighetsägaren)
Apelvägen 30
703 58 Orebro



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
20't2-06-14

Sida 96

BMN $ 58 Områdesbestämmelser für Gräshult

Dnr P 2006-0008

Beslut
Detaljplanearbetet für området avbryts.

Ärendebeskrivning
Beslutet om planuppdraget fattades 2006-06-01. Inget arbete har bedrivits
under de senaste sex åren.

Bygg- och miljöfìirvaltningens bedömning
Arbetet med en ny översiktsplan pågår. I översiktsplanen kommer buller-
frågan utredas. OP ska sedan vara vägledande i bygglovsprör,ningen.
Detaljplaneringen är inte aktuell idag. Uppdraget har en 1åg prioritet i
planlistan. Om nya inìtiativ tas kan ett ärende öppnas på nytt och får då en

beteckning i aktuellt diariesystem.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 97

BMN S 59 Detaljplan für kv Strömmen

DnrB 2012-787

Beslut
Bygg- och miljöfärvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ny detaljplan.

Ärendebeskrivning
AB Karlsborgsbostäder har kommit in med önskemål om att en ny detaljplan
tas fram som ger möjlighet att uppfrira hyreshus med tillhörande parkering
inom kv Strömmen.

Bygg- och miljöftirvaltningens bedömning
Förvalhingen har varit i kontakt med samhällsbyggrradsenheten på
länsstytelsen som anser att byggrättema ska placeras så langt som möjligt
ftin väg 49 . Förvaltningens uppfattning är densamma.

Protokollsutdrag tiU:
AB Karlsborgsbostäder

Storgatan 33
546 32Karlsborg



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 98

BMN S 60 Avsteg från beviljat bygglov, Ptzzeria Maria. Asken 13

Dn¡ B 2011-333

Beslut
Med hänvisning till nedaÍstående bedömning avslutas ärendet.

Ärendebeskrivning
Byggherren fick 2011-03-l4bygglov fiir en tillbyggnad av serveringslokalen
som inryms i fastigheten Asken i3. För att möjliggöra detta glordes en
planändring som beslutades 201 1-03-10 och var¡r lagafuaft.201l-04-07 .

Bygglovet var tidsbegränsat intill dess att planen vunnit laga kraft.

Nåir bygget började bli färdigställt kunde bygg- och miljöfürva.ltningen
konstatera att bygglovet inte hade füljts beträffande antalet ftinster,
fünsterpattiemas storlek och utfÌjrande. Dessutom överensstämde inte fasadens
utformning med bygglovet.

Såväl muntlig som skriftlig kommunicering gjordes med både bygghenen och
den kvalitetsansvarige. Bygg- och miljönämnden fattade 201 1-09-08 beslut att
Íörelägga byggheffen att senast 2012-05-31 ha åtg¿irdat tiilbyggnaden så att
den överensst?immer bygglovet. Föreläggande färenades med ett vite på
250 000 kr om åtgärdema inte hade vidtagits fiire 20i 2-05-3 1.

Från ftirvaltningens sida accepterades 2011-11-10 en fürfrågan om att ersätta
bygglovets falsade plåttak med ett sva¡t eller grått protantak - det vill säga en
gummiduk. Taket har därefter ist¿illet täckts med papp, viket ha¡ bedömts vara
godtagbart.

En ny dialog mellan bygg- och miljöfüwaltningen och den kvalitetsansvarige,
KA, inleddes 2012-03-09. Då besttimdes att åtgfuder skulle vidtas omgående
fär att fasadema skulle ges ett utseende som fÌiljer beviljat bygglov. Den
befintliga fasadbeklädnaden skulle ersättas med liggande 3-tumspanel över
och under frinsterpartiema och stående 3-tumspanel mellan glaspartiema.
Befintliga treluftsfünster mot väster och norr skulle ersättas med

firrluftsfünster. Däremot godtogs fran fürvaltningens sida att befintligt
wåluftsfìinster åt söder behålls eftersom detta inte påverkar genomsiktligheten
och det visuella inhycken från Kungsgatan. Dessutom accepterades att det
mindre "överljusfiinstret" på den östra fasaden, vid sidan av entrédörren, kan
undvaras. Detta ftir att möjliggöra placering av en storbìlds-TV på insidan och
en reklamskylt på utsidan.

Fran ÍÌirvalhringen iåimnades ett färgsättnìngs forslag 2012-04-19 med NCS-
numret S 0500-N - matt - helt utan lyster.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 99

Bygg- och miljöfärvaltningens bedömning
Byggherren har - vilket framgår ovan - vidtagit ett antal omfattande åtg¿irder

fìir att anpassa tillbyggnadens utfürande så att fasademas utformning i allt
väsentligt överensstämmer med bygglovet. Bedömningen görs därftir att
ärendet kan avslutas.

Protokollsutdrâg med besvärshänvisning till:

För kännedom till:
Energiteknik Ing Fa K Ekdahl AB
Norregårdsvägen 14

541 34 SKOVDE

Bost¿dsrättsforeningen V¿ittern i Karlsborg
HSB
Box 253
541 26 SKöVDE

Øv-



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 100

BMN S 61 Utvändig ändring av flerbostadshus på fastigheten Boken 26

Dn¡ B 2012-130

Beslut
Bygg- och miljönåimnden återremitterar ärendet till bygg- och miljöfürvalf
ningen ftir att från sökanden inhämta ett reviderat färgsättningsforslag.
Nämnden delar ftirvaltningens uppfattning och ftirordar en mer ursprunglig
karaktär på färgsättningen.

Ärendebeskrivning
AB Karlsborgsb ostâder har 2012-04-05 ansökt om bygglov for ommålning av
och b1.te av fasadkulör på fastigheten Boken 26 - så kallade "Fattiga och rika"
på Mellangatan i Karlsborg.

Enligt ansökan skulle fasademas fZirgsättning utgöras av tre olika kulörer med
populåirbenämningen "Rauk, Linne och Latte" samtliga i en grundton av beige.

Den korrekta NCS-beteckningen fijr dessa tre kulörer är S 2010-Y10R'
S 3010-Y10R respektive S 3010-Y40R. Enligt ansökan ska foder, knutbrädor
och andra detaljer ha NCS-nummer S 0502-Y lika befintligt.

Då flerbostadshusen på Boken 26 uppftirdes i slutet av 79'10'ta1et gavs de en

tidstypisk djärv färgsättning. Byggnadema har även vid tidigare underhåll
målats i starka kulörer.

Det inlämnade fürslaget har en betydligt mer modest fürgsättning. Mot
bakgrund av dett ahar bygg- och miljöftirvaltningen vid ett möte ftirt en dialog
med sökanden och ftireslagit två altemativ till inl2imnat färgsättningsfürslag:

1. En mörkare och mustigare färgsättning men med vita detaljer i enlighet
med inlämnat fürslag.

2. Kulörer på fasadema enligt inlämnat ftirslag, men med meliangrå
detaljer ìstället fär vita für att fi ti1l en mer distinkt skilLnad mellan de

relativt ljusa fÌirgema och öwiga detaljer.

Inget av dessa två altemativ har under dialogen godtagits av sökalden som har
vìdhållit sitt inlämnade fürslag, men med en justering vad gäller kulören Latte.

Sökanden kom 2012-05-31in med ett reviderat färslag som innebär en kulör
med mer av svärta och mindre av rött - fran S 3010-Y40R till S 4010-Y30R.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 101

Bygg- och rniljöftirvaltningens bedömning
Fastigheten Boken 26 har ett exponerat läge i centrala Ka¡lsborg och åir efter
Karlsborgsfürhålla¡den ett stort bostadskvarter och utgör ett betydande inslag
i stadsbilden. Byggnadema hade ursprungligen en kulörsta¡k fiir att inte säga

djärv fürgsättning som det inte med dagens ftirutsättningar bedöms motiverat
att anknyta till.

Byggnadema anknyter, med sin träpanelarkitektur, spröjsade fiinster med
foder samt knutbrädor till en träbyggnadstradition med ett småskaligare
uttryck. Till detta bidrar bland annat ftirskjutningen av byggnadskroppama i
främre raden mot riksvägen. Byggnademas indragning fran såväl Storgatan
som Mellangatan markerar snarare en anknytnìng till den näraliggande
villabebyggelsen ?in till den storskaliga bebyggelsen utmed Storgatan.

Bygg- och miljöftirvaltningen anser att den fìjreslagna kulörpaletten med sina
små nyansfärskjutningar i gråbeige fZirgtoner och den genomgående vita
färgen på detaljer kan ge ett "blekt" och något monotont intryck i stadsbilden
och dessutom bidra till ett storskaligare intryck som inte åir önskvärt.

Förvaltningen gör bedömningen att bostadskvarterets djäwa färgsäthring utgör
ett sådant karaktåirsdrag som avses i 8 kap. 17 $ plan- och bygglagen och har
därftir ftireslagit en något mer kulörstark fürgsättning än inlåimnat fürslag.
Sökanden har dock vidhållit sitt ursprungliga fürslag med en mindre justering
enligt ovan.

Bygg- och miljöfärvaltningen har glort bedömningen att ett avslagsbeslut med
håinvisning till 8 kap. 17 $ PBL skulle vara inhessant att fä prövat i högre
instans, men överlåter på bygg- och milj önämnd en att avgöra fuãLgan.

Protokollsutdrag till:
AB Karlsborgsbostáder
Sto¡gata¡ 33 A
546 32 Karlsborg



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och mîljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 102

BMN S 62 Bygglov ftir båthamn på fastigheterna  samt

DnrB 2072-76

Beslut
. Bygglov beviljas.
o För att genomftira åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som

kontrollansvarig godta.s byggherrens ftirslag: 

e OBS! Byggstart år INTE ske fürråin bygg- och miljönämnden gett

startbesked, vilket sker efter det tekniska samrådet.

. Om byggstart sker in¡ran ett startbesked har låimnats åir bygg- och
miljöntimnden skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift på minst
220001(f.

Ärendebeskrivning
Ansökan om byg glov har 2012-02-27 kommit in från TAAK Fastigheter AB
genom Anders Karlsson. Ansökan avser nybyggnad av en båthamn.

För området gäiler en detaljplan som vann laga kraft 2008-05-29. Enligt
beståimmelsema i detaljplanen ska aktuellt områdets anvtindning vara hamn.

Remiss
Inga remisser har skickats ut. Föreslagen åtgåird strider inte mot detaljplanen.

Bygg- och miljöfÌirvaltningens bedömning
Den åtgärd som ansökan gäller strider inte mot detaljplanen.

Bedömningen görs att den ÍÌireslagna åtgåirden füljer plan- och bygglagens
generella krav på att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som

2ir lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2 kap 6 $

fürsta stycket punkt 1.

Utstakning behövs och ska utfüras av sakkururig.

Upplysningar
Tekniskt samråd behövs och den sökande ska kontakta bygg- och miljöftir-
valtningen für att komma överens om tidpunkt für mötet. En vecka innan det

tekniska samrådet bör sökanden eller kontrollansvarig överlämna en kontroll-
plan som visar de kontrollpunkter som byggherren och den konkollansvarige
bedömer vara nödvändiga.

Øk



Korlsborgs kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 103

Beslutet om bygglov upphör att gäIla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet rT:nnit laga kraft.

En avgift debiteras pâ 67 940 kr. I denna avgift ingår planavgift, underlags-
karta, beslutet om lov, tekniskt samråd, fastställelse av konhollplanen,
startbesked, underrättelse av bygglovet till grannar och andra sakägare,
kungörelse av lovbeslutet, arbetsplatsbesök samt slutsamråd och slutbesked.

Beloppet faktureras.

Observera att avgiften für att underrätta grannar och andra berörda sakägare

om bygglovet samt kungörelse av detta i Post och lnrikes Tidningar, så att
bygglovet kan vinna laga kraft, ar 4 475 kr. Beloppet ingår i avgiften ovan.

Á.tgärden kräver tillstand av ägaren till fastigheten .

Enligt 1 I kapitlet miljöbalken kräver åtg2irden tillstand für vattenverksamhet
av mark- och miljödomstolen.

Den som vill överklaga beslutet eller bygglovsavgiften ska göra det inom tre
veckor fiån det att man fick del av beslutet. Overklagandet ska ställas tili
Länsstyrelsen i Västra Götala¡d men skickas till:
Bygg- och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Protokollsutdrag med delgivning till:
TAAK Fastigheter AB
Motorpsvägen 52
702 30 oREBRO

Svanvik intressenter AB
Apelvåþen 30
703 58 OREBRO

För kânnedom till:
Gran¡rar

Øl-



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 104

BMN S 63 Strandskyddsdispens ftir nybyggnad av garage och {tirråd på
fastigheten 

DwB2072-196

Beslut
Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b $ och 18 c $ beviljas dispens från
fürbudet enligt miljöbalken 7 kap. 15 $ att uppfüra byggnader inom ett
strandsþddsområde.

Såirskilda skäl für dispens är:
o Om¡ådet har redan tagits i ansprfü på ett sätt som gör att det saknar

betydelse für strandskyddets syften

Åtgärdema påverka¡ varken friluftsliv eller djur- och våixtliv på något

väsentligt sätt.

Den tomþlats som fåir tas i ansprfü motsvaras av fastighetens gränser som

redovisas på bilagd karta.

rirendebeskrivning
 har 2012-06-01kommit in med en ansökan om strandskydds-

dispens fìir nybyg gnad av eft garage och ftirråd på fastigheten 
Fastigheten ligger utanftir pladagt område.

Enligt inlämnat ftirslag ska byggnaden uppfüras i tomtens nordvästra del. Den

füreslagrra placeringen är cirka 160 meter från sjön Viken som inom 300 meter
från stranden omfattas av shandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13 $.

Bygg- och miljöfürualtningens bedömning
Strandskyddet syftar till att trygga ftirutsättningarna ftir allemansrättslig
tillgang till strandområden och bevara goda livsvillkor für djur- och växtliv på

land och i vatten.

För att kunna ge dispens fran ftirbudet att uppÍìira byggnader inom
shandskyddsområde måste två färutsättningar vara uppfyllda.

. Dels måste det finnas ett så kallat särskilt skäl
o Dels får inte syftet med strandskyddet påverkas



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 105

De särskìlda skälen åir preciserade i 7 kap. 18 c $ miljöbalken. Ett av dessa ¿ir

att området som dispensen avset redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det salçnar betyd.else fi)r strandsþddets syfien.

Den füreslagna åtgärden bedöms ske inom ett område som redan har tagits i
anspråk på det sätt som anges ovan. Åtgåirden bedöms inte negatir.t påverka
vare sig tillgängligheten till strandlinjen, djurlivet eller växtligheten.

Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år fran den dag då dispensbeslutet vam
laga kraft.

Avgift ftir strandskyddsdispens ¿ir 7 000 kr. Utöver detta tillkommer 140 kr fìjr
underlagskarta, det vill säga totaltT 1401rr.

Observera att lËinsstyrelsen kan överpröva beslutet. L2insstyrelsen måste inom
tre veckor frå¡ det att de registrerat ?irendet meddela om de avser göra en

sådan överprövning.

Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, orn avgörandet har gått
henne eller honom emot. Overklagandet ska ske inom tre veckor från det att
man fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell
fürening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds-
eller miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet.
Överklagande st¿ills till Länsstyrelsen i Västra Götaland men ska skickas till
bygg- och miljöntimnden på adress:

Bygg och milj ön2imnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
Tomþlatsavgränsning

Protokollsutdra g till:

  

För kännedom till:
Läßstyrelsen

Bilaga44
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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPRoToKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

20'12-06-14

Sida 106

BMN $ 64 Strandsþddsdispens för nybyggnad av nätstation på
fastigheten Granviken 3:37

DnB2072-206

Beslut
Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b $ och 18 c $ beviljas dispens från
fiSrbudet enligt miljöbalken 7 kap. 15 $ att uppftira byggnader inom ett
strandskyddsområde.

Särskilda skäl ftir dispens 2ir:

o Att den avser ett område som behöver tas i anspråk ftir att tillgodose ett
angeläget allmåint intresse som inte kan tillgodoses utanftir området.

Åtgärderna påverkar varken friluftsliv eller djur- och v2ixtliv på något
väsentligt sätt.

Den tomþlats som ñr tas i anspråk motsvaras av byggnadens storlek samt
1,0 meter utanftir fasadliv.

Ärendebeskrivning
Fortum distribution AB har genom 2012-06-05 kommit in med
en ansökan om strandskyddsdispens für nybyggnad av nätstation. Platsen
ligger inte inom planlagt område. Enligt inl¿imîat fürslag ska stationen byggas
cirka 300 meter norr om Bocksjön. Den ska placeras 4 meter från vägkanten
väster om vägen som går fürbi Stenkällegården och Tivedstorp - i höjd med
avtagsvägør mot Stigmansgården.

Byggplatsen ligger inom ett område som omfattas av stra¡dskydd enligt
miljöbalken 7 kap. 13 $.

Bygg- och miljöfürvaltningens bedömning
Strandskyddet s1'ftar till att trygga ftirutsättningama ftir allemansrättslig
tillgang till strandområden och bevara goda livsvillkor für djur- och våixtliv på
la¡d och i vatten.

För att kunna ge dispens fran förbudet att uppftira byggnader inom
strandskyddsområde måste två ÍÌirutsättningar vara uppfyllda.

o Dels måste det flnnas ett så kallat s¿irskilt skäl
o Dels fär inte syftet med strandskyddet påverkas



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 107

De såirskilda skälen åir preciserade i 7 kap. 18 c $ miljöbalken. Ett av dessa ¿ir

att området som dispensen avser å ehöver tas i anspråkfi)r att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som ínte kan tillgodoses utanfi)r området.

Exempel på åtgärder som kan komma i fråga für dispens är olika typer av
infrastrukturanläggningar - bland annat transformatorstationer. Den ftireslagna
åtgärden bedöms inte negativt påverka vare sig tillgåingligheten tili strand-
linjen, djurlivet eller våixtligheten.

Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år fran den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft.

Avgift for strandskyddsdispens ¿ir 7 000 1ff. Utöver detta tìllkommer 140 kr fìjr
nnderlagskarta, det vill säga totaltT l40kr.

Observera att länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Länsstyrelsen måste ilrom
tre veckor från det att de registrerat ärendet meddela om de avser göra en

sådan överprörming.

Beslutet ka¡ öve¡klagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått

henne eiler honom emot. Overklagandet ska ske inom tre veckor från det att
man fick del av beslutet. Under överklagandeperìoden kan även ideell
färening som enligt sina stadgar har till åindamål att tillvarata naturskydds-
eller miljöskyddsärenden eller fü luftsintressen överklaga beslutet.
Överklagande ställs till L?insstyrelsen i Västra Götaland men ska skickas til1
bygg- och miljönämnden på adress:

Bygg- och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
Tomtplatsavgråinsning

Protokollsutdrag till:
Fortum Distribution AB
Hallabäcksvägen 1

434 37 KUNGSBACKA

För k¿innedom till:
Fastighets¿igaren
Länsstyrelsen

Bllaga45
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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammant¡ädesdatum
2012-06-14

Sida 1 08

BMN S 65 Strandsþddsdispens ftir nybyggnad av nätstation på
fastigheten Bocksjö 4:1

DnrB2012-209

Beslut
Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b $ och 18 c $ beviljas dispens från
fürbudet enligt miljöbalken 7 kap. 15 $ att uppfüra byggnader inom ett
strandskyddsområde.

Särskilda skäl ftir dispens är:
. Att den avser ett område som behöver tas i anspråk fär att tillgodose ett

a¡geläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanftir området.

Åtg?irdema påverkar varken friluftsliv eller djur- och v¿ixtliv på något
väsentiigt sätt.

Den tomþlats som fir tas i anspråk motsvaras av byggnadens storlek samt
1,0 meter utanfti¡ fasadliv.

Ärendebeskrivning
Fortum distribution AB har genom  2012-06-05 kommit in med
en ansökan om strandskyddsdispens for nybyggnad av nätstation. Platsen
ligger inte inom planlagt område.

Enligt inlZimnat fürslag ska stationen byggas 6 meter från vägkanten öster om
vägen som går ftirbi Bocksjö gård, i höjd med ar,tagsvägen mot Bocksjö
kape1l. Platsen ligger inom ett område som omfattas av strandskydd enligt
miljöbalken 7 kap. 13 $.

Bygg- och miljöfärvaltningens bedömning
Shandskyddet syftar till att trygga ftirutsättningama für allemansrättslig
tillgang till shandområden och bevara goda livsvillkor für djur- och växtliv på
iand och i vatten.

För att kurura ge dispens fran ftirbudet att uppftira byggnader inom
strandskyddsområde måste två ftirutsättningar vara uppfyllda.

o Dels måste det finnas ett så kallat särskilt skåil

o Dels fär inte s)Êet med strandskyddet påverkas

De särskilda skälen är preciserade i 7 kap. 18 c $ miljöbalken. Ett av dessa är
att området som dispensen avser behöver tas i anspråkfiir att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som ínte kan tillgodoses utanfi)r området.



Korlsborgs kommun SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 109

Exempel på åtgärder som kan komma i fråga Íìir dispens Zir oiika typer av
infrastrukturanläggningar - bland annat transformatorstationer.

Den ftireslagna åtgåirden bedöms inte negativt påve¡ka vare sig tillgänglig-
heten till shandlinjen, djurlivet eller växtligheten.

Upplysningar
Beslut om shandskyddsdispens upphör att gälia om åtgtuden inte har påbörjats
inom två å¡ och avslutats inom fern år från den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft.

Avgift for strandskyddsdispens ¿ir 7 000 kr. Utöver detta tillkommer 140 kr ftir
underiagskarta, det vill säga totaltT 140kr.

Observera att låinsstyrelsen kan överpröva beslutet. Låinsstyrelsen måste inom
tre veckor från det att de registrerat åirendet meddela om de avser göra en

sådan överprövning.

Besiutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått
henne elle¡ honom emot. Överklagandet ska ske inom tre veckor frå¡r det att
man fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell
fürening som enligt sina stadgar har till ändamå.i att tillvarata naturskydds-
eller miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet.
Overklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götaland men ska skickas till
bygg- och miljönåimnden på adress:

Bygg och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
Tomtplatsavgränsning

Protokollsutdrag till:
Fortum Distribution AB
Hallabäcksvägen 1

434 37 KUNGSBACKA

För k¿innedom till:
Fastighetsägama
Länsstyrelsen

B1laga46
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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 110

BMN $ 66 Strandsþddsdispens ftir nybyggnad av två
komplenentbyggnader på fastigheten 

DnrB 2012-212

Beslut
Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b $ och 18 c $ beviljas dispens från
färbudet enligt miljöbalken 7 kap. 15 $ att uppfiira byggnader inom ett
strandsþddsområde.

Sä¡skilda skäl fär dispens åir:

o Området har redan tagits i ansprfü på ett sätt som gör att det saknar
betydelse ftir strandskyddets syften

Ä,tgärdema påverkar varken füluftsliv eller djur- och vZixtliv på något
väsentligt sätt.

Den tomtplats som fär tas i ansprfü motsvaras av fastighetens gränser som
redovisas på bilagd karta.

Ärendebeskrivning
har 2012-06-05 kommit in med en ansökan om bygglov für

nybyggnad av ett gatage och 1'tterligare en komplementbyggnad på fastigheten
 Fastigheten ligger utanfür planlagt område.

Enligt inl¿imnat ftirslag ska garaget uppftiras i tomtens nordöstra del. Den
andra komplementbyggnaden ska byggas i tomtens södra del. Båda åtgåirdema
ska enligt ansökan ske cirka 130 meter från Bottensjön som inom 300 meter
från stranden omfattas av strandskydd eniigt miljöbalken 7 kap. 13 $.

Åtgärdema kräver strandskyddsdispens och söka¡den har därfor 2012-06-77
kommit in med en ansökan om strarìdskyddsdispens.

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning
Strandskyddet syftar till att Wgga ftirutsättningama ftir allemansrättslig
tillgang till strandområden och bevara goda livsvillkor ftir djur- och växtliv på
land och i vatten.

För att kunna ge dispens fran fìirbudet att uppftira byggnader inom
strandskyddsområde måste två ftirutsättningar vara uppfyllda.

o Dels måste det finnas ett så ka.llat särskilt skäl
. Dels får inte syftet med strandskyddet påverkas

Øv



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 111

De särskilda skälen åir preciserade i 7 kap. 18 c $ miljöbalken. Ett av dessa ä¡
att området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det sal¡nar betydelsefir strandslryddets syjlen.

Den füreslagna åtgärden bedöms ske inom ett område som redan har tagits i
anspråk på det sätt som anges ovan. Ätgåirden bedöms inte negativt påverka
vare sig tillgängligheten till shandlinjen, djurlivet eller växtligheten.

Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtg¿irden inte har påbötjats
inom två å¡ och avslutats inom fern år från den dag då dispensbeslutet vann
laga l<raft.

Avgift ftir strandskyddsdispens ¿ir 7 000 kr. Utöver detta tillkommer 140 kr ftir
underlagskarta, det vill säga totalt 7 140 l<r.

Observera att länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Låinsstyrelsen måste inom
tre veckor från det att de registrerat ärendet meddela om de avser göra en
sådan överprövning.

Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått
her¡:re eiler honom emot. Overklagandet ska ske inom tre veckor från det att
man fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även idee1l

färening som enligt sina stadgar har till ¿indamåi att tillvarata natursþdds-
eiler miljösþddsåirenden eller friluftsintressen överklaga beslutet.
Överklagande ståills till Länsstyrelsen i Västra Götaland men ska skickas till
bygg- och miljönZimnden på adress:

Bygg och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
Tomþlatsavgränsning

Protokollsutdrag till:

För kännedom till:
L¿insstFelsen

Bilaga 47



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-06-14

Sida 112

BMN $ 67 Meddelanden och delegationsbeslut

Inkommande
Kopia av beslut fran kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun angående
beslut om finanspolicy ftr Karlsborgs kommun. Dnr B 201,2-159.

Information från Arbetsmiljöverket angående avslut av åirende rörande
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Dnr B 2011-284.

Kopia på beslut från Länsstyrelsen i Västra Götala¡ds län, Miljöskydds-
enheten, adresserat till Adallshanterilg Östra Skaraborg. Anmälan enligt
miljöbalken angående anv2indning av fiirorenade massor frir konstruktion vid
Karlsborgs deponi. Dnr M 2012-216.

Utgående
Ythande till kommunledningsftirvaltningen angående översiktsplan ftir
Askersunds kommun . Dnr B 2072-68.

Delegationsbeslut registrerade i ByggR 2012-04-18- 2012-06-06 redovisas
i bilaga 48.

Delegatìonsbeslut registrerade i ECOS 2012- 2012-06-06 redovisas
i.bllaga 49.



Bygg- och miljöförvaltningen

Delegationslista

Tillfällìg lokâl trâfikföreskrift betràffande
om fôrbud mot trafik rned fordon inom

t+,""g:..."0",_ _

2012-06-06

Objekt Beslut Typlslag
D 2012-000175 Beslut
2012'05-25 

lirrrälliqrokar
lrafikfö res krift

Datum
2012-05-25

Sidan 12 av 12

Utskriftsdatum

2072'06-07

Utfall
beslutâs

Besöksadress
Storgatan 16

Instanstyp
Dele9at

¡4âgñus Hagebrâtt

0505-172 00
webbadress/E-post



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDEspRoToKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Sida 1 13

BMN $ 68 Information

Beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöfürvaltningen informe¡ar om:

Budsetuppfriljning och proslos
Helårsprognos baserad på utfallet under maj månad 2012.

Budeet 2013
Information om a¡betet med bud get 2013 samt tj änstemannaftirslag.
Förvaltningen füreslår att intem verksamhetsplan inte längre tas fram fran och
med budgetarbetet 201 3.

Överklagande bvgesanktionsavsift. Stuömmen 1

Bygg- och miljöntimnden ha¡ lämnats tillfÌille att yttra sig över inkommet
överkiagande senast den 15 juni 2012.

Bvgglovsaveift fijr lottkiosker
Bygglovshandläggaren redoglorde kort ftir bygglovsprövning/bygglovsavgift
ftir iottkio sker.

Arkitekttjåinst
Vid ansökningstidens utgång den 1 I juni hade nio ansökningar kommit in.




