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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDEsPRoroKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammankädesdatum
2012-11-OA

Sida 156

BMN S 93 Tidplan für sanmanträdesdagar 2013

DwB2072-319

Beslut
De sammanträdesdagar med sju nämndsammanträden som anges i
ärendebeskri-mingen ska gälla. Antalet sammanträden minskas fran åtta till
sju.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöftirvaltningen har upprättat två olika ftirslagpå samman-
trädesdagm und er ãtr 2013 . Det färsta fürslaget är med sju nåimndsamman-
träden och det andra ftirslaget är med åtta nämndsamma¡träden.
Samma¡trädesdagama ar ftir den nya nämnden som tillhäder från och med
årsskiftet. Namnet på nämnden åir inte beslutat ännu. Nämnden kommer att
hantera verksamhetema bygglfysisk planering/mbk och trafik.

Med htinsyn till tidpunkt für sista inl?imningsdag av handlingar till kansliet
infür kommunstyrelsens arbetsutskott och med hänsyn till Miljösamverkan
Ostra Skaraborgs sammanträden (där några av nåimndens ledamöter sitter
med) har ftiljande ordning für 2013 tagits fram.

nämndsammanträdentlll sammantrãdesdatum med siu
Arbetsutskott
tisdag klockan 13.00

Nämndsammanträde
torsdag klockan 13.00

t5l1 24/1

26/2 OBS! onsdas 6/3
914 t8/4

OBS! måndas 3/6 t3/6
27/8 s/9
8/10 OBS! onsdae 16/10

26/11 5t12

Förslag till sammanträdesdatum med åtta n2imndsammanträden:



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Samrnanträdesdatum
2012-1tÙa

Sida 157

Arbetsutskott
tisdag klockan 13.00

Nämndsammanträde
torsdag klockan 13.00

r5tl 24/l
26/2 7/3

9/4 t8/4
OBS! mandae 316 l3/6

2718 5/9
t/10 t0/10

29/10 7 /11
3/t2 12/12

Bygg- och miljöfïirvaltningens bedömning
Förvaltningens erfarenheter från de senaste åren av att ha fyra sammanträden
under respektive vå¡ och höst ha¡ varit att sammanträdena på hösten infaller
fii¡ tätt.

Det har varit 6-Sveckor mellan vårens sammanträden och 4-5 vecko¡ mellan
höstens sammanträden. Anledningen till ftirdelningen åir att det är färre
möjliga kalenderdagar under hösten än det Zir på våren.

Genom att minska med ett sammanträde på hösten blir det kontinuerligt 6-8
veckor mellan sammanträdena vilket bedöms vara ett bra intervall.

Det har fungerat bra att ha a¡betsutskottets möten i början av veckan färe
vecka¡r då nämnden sammanträder.

F¡ån och med årsskiftet är verksamhetema fÌir miljö inte låingre aktuella efter
inträdet i kommunalftirbundet Miljösamve¡kan östra Skaraborg. Det är rimligt
att den politiska verksamheten anpassar sig efter de fürändringar som sker i
organisationen även under pågående mandaþeriod.

Förvaltr:ingen anser det lämpligt att ha fyra sammanträden på våren och tre på
hösten.

Protokollsutdrag till:
Kommunledningsfriwaltningen



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-11-O8

Sida 158

BMN S 94 Digitalisering av bygg- och miljönämndens sammanträden

DnrB 2072-301

Beslut
Bygg- och miljönåimnden godkänner färslag till ny rutin ftir att distribuera
beslutsunderlag till ledamöter i den egna nåimnden och AU.

Ärendebeskrivning
För att ftirenkla och ¡ationalisera inledde kommunledningsfÌirvaltningen under
våren 201 1 sitt arbete med att digitalisera utskick av underlag till kommun-
styrelsen och dess utskott.

En del i fÌirenklingsarbetet inneb2ir en digitalisering av dokumentflödena, dels
fär att minska pappersftirbrukningen och distributionskostnadema och dels ftir
att minska hanteringstiden.

I samband med infürandet av digitaliserade utskick av underlag till
kommunstyrelsen togs frågaa upp fÌir bygg- och miljönåimnden. Bygg- och

miljönämnden beslutade på nämndens sammanträde 201 1-03-10 att ar"vakta

med den nya ordningen. Arendet skulle tas upp igen när det fanns erfarenhet
från kommunstyrelsens infürande av ordningen.

Erfarenheterna av infürandet hm visat sig vara positiva. Kommunstyrelsen
rekommenderar nu öwiga nämnder att planera für ett infürande av digitala
utskick av handlingar. It-chef Peter Kjellgren ger mer ingående information
vid sammanträdet.

Bygg- och miljöfürvaltningens bedömning
Förvaltr:ingens bedömning är att det är l?implìgt att bygg- och miljöntimnden
füljer kommunstytelsens rekommendation om digitala utskick av handlingar
och infür samma rutiner.

Bilagor
Förslag till ny rutin für beslutsunderlag

Protokollsutdrag till:
Kommunledningsft rvaltningen

Bilaga 66



Fl Korrsoorgs Kommun
tlt¡¡ Bvoo- och miliönömnden

Bilaga 66 BMN $ 94, 2012-ll-08

Förslag till ny rutin för att distribuera beslutsunderlag
till ledamöter i byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott i

Karlsborgs kommun

Bakgrund
Kommunledningsftirvaltningen inledde under våren 2011 sitt arbete med att digitalisera
utskick av underlag till kommunstyrelsen och dess utskott. Erfarenhetema av detta har
varit goda och nu rekommenderar kommunst¡nelsen öwiga nämnder att planera ftir ett
infüraride av digitala utskick av handlingar.

Bygg- och miljöfürvaltningens adminishation arbetar kontinuerligt med att ftirenkla och
rationalisera arbetsruti¡ema. Målet är att hitta smartare metoder samtidigt som
servicenivån behålls eller höjs. En del i ftirenklingsarbetet innebåir en digitalisering av
dokumentflödena dels ftir att minska pappersftirbrukningen och
distributionskostnadema och dels ftir att minska hanteringstidema.

Servicen till kommunens ftirtroendevalda ä¡ en stor och viktig del i ftirvaltningens
uppdrag. Volymen av dokument inftir och efter sammanträden är omfattande och det
firms en sto¡ utvecklingspotential i dess hantering. I dagsläget sker distribution av
kallelser och handlingar på flera olika sätt och är individuellt anpassade till respekfive
ledamot. Servicen kan tyckas vara hög, men gör också att hanteringen är komplicerad
och tar lang tid. Handlingarna når dessutom ledamötema senare än vid en enhetlig och
digitaliserad distribution.

Ny rutin
I enlighet med vad som kommunst¡,relsen rekommenderat färeslås ftiljande rutin für
distribution av kallelser och handlingar till ledamöter i byggnadsnämnden och
byggnadsnämndens a¡betsutskott:

> Ledamötema har läsplattor (Ipad) eller TabletPC ftir att ta del av underlaget.
Kallelser och handlingar görs tillgåingliga via kommunens ftp-server. De
ledamöter som använder Ipad har appen GoodReader. Utbildning kommer att
ordnas i samband med infiirandet.

> Ledamötema har möjlighet att beställa utskrifter av underlaget via kommunens
reception infür varje sammanträde.

Bygg- och miljónâmnden, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg . exp. 0505-172 00

wwwkarlsborg.se . bygg.m¡ljo@karlsborg.se,øk ,



Korlsborgs kommun seuulNrnÄoesPRoroKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
20'12-11-O8

Sida 1 59

BMN S 95 Reglenente fìir blivande byggnadsnämnden

DnrB2072-327

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ftireslå kommunfullmäktige att anta

ftireliggande fìirslag till reglemente fìir blivande byggrradsnämnden.

Ärendebeskrivning
Med anledning av kommunens inträde i kommunalfärbundet Miljösamverkan
östra Skaraborg upphör bygg- och miljönämnden 2012-12-37. En ny nämnd
für hantering av plan- och byggåirenden och trafikärenden ska imättas. Val-
och arvodesberedningen har vid sammanträde 2012-06-25 ftireslagit att den
nya nåimnden ska heta byggrradsnämnden. Bygg- och miljöfÌirvaltningen har
upprättat ett fürslag till reglemente.

Bygg- och miljöfìirvaltningens bedönning
En ny nZimnd für hantering av plan- och byggåirenden och hafikärenden
kommer att inrättas från och med 2013-01-01. Ett reglemente für den nya
nämndens verksamhet måste upprättas.

Bilagor
Reglernente fiir byggradsnämnden

Protokollsutdrag till:
Kommunledningsftiwaltningen

Bilaga6T



Reglemente för Byggnadsnämnden i
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xxx,xxx
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REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN
KARLSBORGS KOMMTJN

Byggnadsnämndens verksamhetsområde

Sakområden

1$
ByggnadsnZimnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har
det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden
fullgör också de öwiga uppgifter som enligt annan lag, fiJrordning eller lokala fiireskrifter ska
utfüras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. Till n?imndens
ansvarsområde hör även tillsyn enligt miljöbalken vad avser strandskydd. Nämnden har även
funktionen som kommunens trafiknämnd vilket innefattar att besluta om lokala trafikfiire-
skrift er och parkeringstillstånd.

Byggnadsn2imnden a¡rsva¡ar dessutom fär:
- Trafikplanering och kommunens allmZinna trafiksäkerhetsarbete.

- Kommunens MBK-verksamhet (mätning, beråikning och kartframställning).
- Fastställande av namn på gator, kvarter, lägesadresser på fastigheter samt registrering i

LINA (Lantmäteriets INsamlingsApplikation), lägenhetsregister och nationella vägdata-
basen.

- Tomtkön.

2S
Vid fullgörandet av befogenheter och verksamhetsansvar ankommer det i huvudsak på
byggnadsnämnden att:
- Verka ftir en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och

landskapsmiljö.
- Uppmärksamt fülja den allmåirura utvecklingen inom kommunen och dess n2irmaste

omgivning samt ta de initiativ som behövs ifråga om planläggning, byggande och
fastighetsbildning och trafiksfüerhet.

- Samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rö¡
nämndens verksamhet.

- Låimna råd och upplysningar i frågor som rör nåimndens verksamhet.
- Overvaka efterlevnaden av lagar och med stöd av lag meddelade färeskrifter och beslut

inom nämndens sakområden.
- Svara ftir framtagandet av översiktsplanen, utfìira den ftiljdplanering som översiktsplanen

anvisar samt upprätthålla en tillfredställande planberedskap ftir bostäder, industri och
handel.

4,u
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Byggnadsnämndens administrativa organ

3$
Byggnadsnåimnden ska ha en tillfredställande organisation ftir att fullgöra sina åtaganden.

Plan- och byggenheten ska hållas öppet ftir allmänÏeten på dagar och tider som nämnden

bestämmer.

Handling som inkommit eller upprättats inom plan- och byggenheten ska registreras utan

dröjsmåI, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse fìir verksamheten.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

4S
Byggnadsnämnden ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmfütige har bestämt, de füreskrifter som finns i lag eller ftirordning samt

besttimmelsema i detta reglernente. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett
effektilt, rättssäkert och i ör,rigt tillfredställande sätt.

ByggnadsnZimnden har hand om den ekonomiska füwaltnìngen inom sitt ve¡ksamhetsområde,
inom ramen ftir av kommunfullmäktige beviljade medel.

Byggrradsnämnden ska årligen ta fram en plan fti¡ sin verksamhet samt utarbeta ett fÌirslag till
årsbudget enligt kommr¡nfullm2iktiges och kommunstyrelsens direktiv. Nämnden ska vida¡e
en gang per år rapportera om sin verksamhet och måluppffllelse till kommunfullmåiktige.
Nåimnden är skyldig, när kommunstyrelsen så beg?ir, att under budgetåret avge rapport om
nämndens ekonomiska ställning och ÍÌiwäntade utveckling.

Byggnadsnämnden är registeransvarig ftir de personregister som nåimnden upprättar fär sin
verksamhet.

Byggrradsnämnden ska iaktta de fti¡eskrifter om arkiwård som firurs i arkiweglementet
antaget av kommunfullmältige.

Processbehörighet

ss
Byggnadsnämnden fär själv eller genom ombud fära kommr¡nens talan i mål och ärenden

inom sitt verksamhetsom¡åde. Vid behov ska juridiskt sakkuru:ig konsulteras.

Ø /t<
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Personal

6$
Till byggnadsnämndens fürfogande finns plan- och byggenhetens personal, som
organisatoriskt tillhör kommunledningsfr irvaltningen.

Byggnadsntimnden ska till sitt biträde ha minst en person med arkitektutbildning och i öwigt
ha tillgång till personal i den omfattning och med den stirskilda kompetens som behövs frir att
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt.

Regelutformning

7S
Byggnadsnåimnden fär inom den ram som anges i 6 kap 33-34 gg kommunallagen besluta att
delegera beslutanderätten inom en viss 2irendetyp till utskott, ftirtroendevald eller tjänsteman.
Nåimnden ska därvid anta en ftirteckning över utsedda delegater och vilka ärendetyper som
delegerats.

By.ggnadsnämnden fåir ej delegera:

- Arenden av principiell natur eller av i övrigt större vikt.
- Förelägganden och fiirbud med vite.

- Beslut om taxa.

Byggnadsnämnden ska vid behov väcka frågan om ändring av gällande reglemente.

Delegering från fullmäktige

8$
ByggnadsnËimnden äger rätt att anta detaljplaner och områdesbesttimmelse¡ av mindre
betydelse. Nämnden für i sådana detaljplaner bestämma om undantag fran strandskyddet.

Information till allmänheten

e$
Byggnadsnämnden svarar ftir information till allmänheten om sin verksamhet.
Byggnadsnämnden ska ansvara fär att erforderliga samråd sker vid handläggrring av 2irenden.
Medborgarinflytande och breda samråd ska eftersträvas där så åir möjligt.

Ø uL(
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Byggnadsnämndens arbetsformer

Samnansättning

10$
Byggnadsnåimnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Ersättares tjänstgöring

11$
Om en ordinarie ledamot åir ftirhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde, ska en e¡sättare kallas att tjZinstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättaren väljs proportionellt ska e¡sätta¡en tjänstgöra en1i5 den av fullmäktige
beståimda turordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid ftireträde
oberoende av turordning.

Om styrkebalansen mellan partiema påverkas für en ersättare som inställer sig under
pågående sammant¡äde träda till istället ftir den ersättare som tjänstgör trots lägre turordning.

12S
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjåinstgöring på grund avjäv i ett ärende får återgå i
tjänst, sedan åirendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit sin tjåinstgöring en gång under sammanträdet på grund av annat
hinder än jäv, fir återgå i tj¿inst om ersättarens inträde påverkat styrkebalansen mellan
partiema.

Inkallande av ersättare

13$
Ledamot som är ftirhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,

ska snarast a¡mäla detta till nåimndens sekrete¡are eller annan anställd vid plan- och
byggenheten som inkallar den ersätta¡e som står i tur att tjänstgöra.

Ersättare für ordfüranden

14S
Om varken ordftiranden eller ftirste vice ordfti¡anden kan delta i sammanträde som helhet
eller del av sammanträde ska den till åldem äldste ledamoten fullgöra ordftirandens uppgifter.

Om ordfüranden på grund av sjukdom elle¡ av annat skåil Zir ftirhi¡drad att fullgöra uppdraget
für en längre tid (3 manader eller längre) ska nämnden utse annan ledamot att vara ersättare

für ordftiranden. Ersättare fullgör därvìd ordftirandens samtliga uppgifter.

âu*
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Sammanträde

lss
Byggnadsnämnden sammanträder på dag, tid och plats som nåimnden eller ordfüranden
beståimmer. Nämnden ska fär varje verksamhetsår upprätta en plan öve¡ sina sammanträden.

Byggnadsnämnden samma¡träder också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter så

begåir.

16S
Ordfüranden ansvarar ftjr att kallelse utf?irdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats für sammanträdet. Kallelsen ska åtfüljas av färedrag-

ningslista samt erforderligt beslutsunderlag.

Kallelsen ska, senast fem dagar ÍÌire sammanträdesdagen, på lämpligt sätt tillställas varje
ledamot och ersättare samt kommunstgelsens o¡dfiirande och vice ordfürande. Om såi¡skilda

skäl füreligger fãr kallelse ske på annat sätt.

Om ordfiiranden eller Íìirste vice ordfüranden är ftirhindrad att kalla till sammanträde ska den
till åldern åildste ledamoten göra detta.

Protokoll

17$
Vid byggnadsnämndens sammant¡äde ska protokoll fÌiras. Ordftiranden eller vid
fürfall dennes ersättare ansvarar fär att p¡otokoll skrivs och ftir dess in¡ehåll.

Protokoliet ska justeras av o¡dfä¡anden och ytterligare en ledamot av nämnden inom
14 dagar efter sammanträdet.

Nämnden kan besluta att en parag¡af i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens

innehåll bör därvid füreligga i skriftlig form innan beslut om omedelbar justering fattas.

Reservation

18$
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska

ledamoten avge denna i skriftlig form. Motiveringen ska lämnas ftire den tidpunkt som

fastställs für justering av protokollet.

uk
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Ordftiranden

les
Det åligger byggnadsnämndens ordftirande att:

- Ha uppsikt över n2imndens verksamhetsområde.

- Med uppmärksamhet fülja frågor av betydelse ftjr nåimndens verksamhet, särskilt frågor
som rör budget, ekonomi, verksamhetens effelfivitet och kvalitet och om så erfordras ta
nödvändiga initiativ i dessa frågor.

- Frtimja ett kommungemensamt synsätt, samftirstånd och samve¡kan med kommunens
öwiga nåimnder.

- Representera nämnden vid uppvaktningar hos enskilda personer, myndigheter, konferense¡
och sammanträden.

Vidare anges i delegationsordningen vad som särskilt ankommer på ordfüranden att utftira.

Delgivning

20s
Delgivning av handlingar med nämnden sker genom ordfüranden, dennes ersättare,
enhetschefen eller annan anställd eller fürtroendevald som nämnden beståimmer.

Undertecknande av avtal, handlingar etc.

21S
Altal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnd eller arbetsutskott ska
undertecknas av ordftiranden eller vid färfall av dennes e¡sättare och kontrasigneras av
ansvarig tjåinsternan vars verksamhetsområde frågan berör. Nämnden får delegera rätten
att underteckna ar.tal, handlingar etc.

Utskott

225
Inom byggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av
3 ordinarie ledamöfer och2 ersättare.

23$
Byggnadsnämndens ordftirande ska tillika vara ordfü¡ande i arbetsutskottet.
Byggnadsnämndens fürste vice ordfìirande ska tillika vara vice ordfürande i arbetsutskottet.
Om ordftiranden i arbetsutskottet på grund av sjukdom eller av affiat skäl Zir fürhindrad att
fullgöra sitt uppdrag ftir låingre tid, fär ntimnden utse en aruran ledamot i utskottet att som
ersättare für ordftiranden fullgöra dennes uppgifter.
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24S
Ersättare ska närva¡a vid utskottets sammanträden endast om ordinarie ledamoten är
ftirhindrad att tj¿instgöra. Ersättare ska kallas till tjänstgiring i den av nämnden vid valet
beståimda ordningen. Avgår en ledamot eller ersättare i a¡betsutskottet, som inte utsetts vid
proportionellt val, ska fullnadsval snarast ftirrättas.

2ss
Arbetsutskottet sammanträder på dag och klockslag som utskottet best¿immer. Sammanträde
ska också hållas om o¡dfüranden anser att det behövs elle¡ när minst två ledamöter så begåir.
Arbetsutskottet für handlägga ärenden när mer åin hälften av ledamötema är närvarande.

26S
De ärenden som ska avgöras av byggnadsnämnden i plenum ska beredas av arbetsutskottet.
Ordftiranden, enhetschefen eller arman som ålagts beredningsuppgifter ska överlÈimna såda¡a
ärenden till arbetsutskottet. Om särskilda skäl ftireligger och beredning ej anses nödvändig für
nåimnden behandla åirende som ej är berett. Vad som stadgas i 20-22 $$ ftir byggnadsnåimnden
gäller i tillämpliga delar även fijr utskottet.

Offenúliga sammanträden

275
Byggnadsnämndens sammanträden är ej offentliga. NZimnden får dock besluta, att
överläggningar i visst Zirende ska vara offentliga.

Närvarorätt

28$
Enhetschefen samt berörd handläggare äger rätt att n¿irvara och delta i överläggningama vid
byggnadsnZimndens och arbetsutskottets sammanträden. Aruran enhetsJftirvaltningschef äger
rätt att närvara och delta i överläggningam4 ftirutsatt att ärendet berör vederbörandes
verksamhetsområde och Ëirendet inte rör myndighetsutö\¡ning mot verksamhet denna har en
roll i.

2e$
Kommunstyrelsens ordfärande och vice ordfti¡ande fär n2irvara vid byggnadsnämndens
sammanträde. De får därvid delta i överläggningama, 1'ttra sig, men ej delta i besluten.
Närvarorätten gäller dock inte ärenden som rör myndighetsutörming, eller då i öwigt jäv
füreligger.

30s
Företrädare fär Mariestads lantmäteridishikt äger rätt att nåirvara och delta i överläggningama
vid byggnadsnämndens sammanträden, i den omfattning som nämnden beståimmer.

31$
Icke tjåinstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningama och få sin mening antecknad i
protokollet.

rK



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-11-08

Sida 160

BMN S 96 översiktsptan 2020

Dnr P 2008-0009

Beslut
Bygg- och miljönämnden uppdrar till bygg- och miljöftirvaltningen att skicka
ut översiktsplanen 2020 fij¡ samråd. Planen ska vara ute på samråd i fyra
manader fran det datum utskick sker.

Ärendebeskrivning
Översiktsplan (ÖP) 2020 har i hu\,udsak organiserats som den gällande

översiktsplanen men kompletterats med bland annat ftiljande avsnitt:

. Planen utgår från och utgör ett planeringsverktyg fÌir att stödja den
nyligen framtagna Vision 2020.

. Planen betonar vikten av att se Karlsborg i ett regionalt och nationellt
perspektiv.

. Kommunens kultu¡ella kvaliteter Zir betydande och utgör en viktig
grundfürutsättning ftir den framtida utvecklingen.

. Ba¡n - och folkhälsoperspektiven har inarbetats dåir detta varit releva¡t.

. Lokala miljömål.

. De områdesknutna rekommendationema har kompletterats med en
genomÍìirandestrategi så att de övergripande målsättningama som
presenteras i Vision 2020 kan nås.

Protokollsutdrag till:
Kommunledningsft iwaltningen



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDEsPRoroKoLL

Bygg- och m¡ljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-11-08

BMN $ 97 Detaljplan für Boken 26

DrcB2012-242

Beslut
Bygg- och miljönåimnden noterar informationen om inkomna ftranden.

Årendebeskrivning
Detaljplanen har sänts ut ftir samråd. Tid att komma in med synpunkter har
givits fram till o chmed 2012-71-06. ljugo yttranden hm kommit in.
Bygg- och miljöfüwaltningen sammanställer ìnkomna synpunlter och färeslår
2indringar i en samrådsredogörelse som ¡edovisas vid nästa nämndsamman-
triàde 2072-12-73.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 162

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-11-08

BMN $ 98 Detaljplan für kv Eken

Dnr 2010-0004

Beslut
Bygg- och miljönämnden uppdrar till frirvaltningen att genomfüra samråd.

Ärendebeskrivning
Ntimnden ha¡ beslutat om upprättande av detaljplan. Samrådshandlingar har
tagits fram.

ú-/tr:



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPRoToKoLL Sida 163

Bygg- och miljönämnden

Sammantràdesdatum

2012-11-08

BMN S 99 Ändring av detaljplan Östra kanalholmen

Dnr 2012-66

Beslut
Bygg- och miljönämnden uppdrar till fürvaltningen att genomÍìira samråd.

Ärendebeskrivning
Nämnden har beslutat genom{Ìira ändring av den detaljplan som vann laga

kaft 2011-03-03. Ändringen innebär att byggrätten tas bort ftir ett 2,0 meter
högt bullerplank låings väg 49.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 164

Bygg- och miljönämnden

Sammantrádesdatum

2012-11-O8

BMN S 100 Meddelanden och delegationsbeslut

Inkommande
Beslut inkom från Generall2ikaren gällande sprängkammare på FMV:s
provplats i Karlsborg. Dnr M 2072-291 .

Utgående
Intyg till Pingstftirsamlingens hjälpsändningar. Dn¡ M 2012-483.

Delegationsbeslut regisherade i ByggR 201 2-09 -25- 2012-10-31 redovisas
i bilaga 68.

Delegationsbeslut registrerade i ECOS 201 2-09-25- 2012-10-3 1 redovisas
i bilaga 69.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-11-O8

S¡da 165

BMN S 101 Information

Beslut
Bygg- och miljön2imnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöfürvaltningen informerar om:

Budeetuppftiljnine och prosnos ftir 2012
Baserat på utfallet under oktober månad 2012.

Julbord i samband med nämnden 2012-12-13

överklagat beslut Strömmen 1

Beslut fran Låinsstyrelsen angående överklagande av beslut om
byggsanktionsavgift fìir fastigheten St¡ömmen 1 . Dnr B 2012-121.

Landsbvgdsutvecklins i stuandn¿ira läeen i Töreboda kommun
Töreboda kommun har upprättat ett färslag till ett tematiskt tilläsg till
översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnåira lägen, färkortat LIS.
Karlsborgs kommun har fütt samrådshandling på rerniss. Bygg- och miljö-
nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingen och har inga
sl.npunkter. Kommunledningsftirvaltningen har fått meddelande om att
bygg- och miljönåimnden inte kommer att lämna något formellt yttrande.

Förberedelser infär verksamhetsövereåne till MÖS
Kort information om ftirvaltningens fÌjrberedelsea¡bete med anledning av
verksamhetsövergången til I MÖS.

Bygg- och miljönåimndens ordfiirande informerar om:

Bvgssanktionsavsift Gläthästom 1 :7
Kort information om det senaste som hänt i det överklagade ärendet.

överklaeat beslut Krfü 8:28
Dom fran Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen angående
överklagat beslut fär fastigheten Krak 8:28. Dnr B 2011-561.

Lokala miljömål
Lokala miljömål für Karlsborgs kommun ska tas fram som en del i ÖP-arbetet.
En arbetsgrupp med wå politiker o ch niryra av kommunens tjåinsternän
kommer att jobba med framtagandet.

Vättemvårdsfiirbundet
lnformation från styrelsemöte 2012- 10-18.


