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Bygg- och miljönämnden 
 
Datum: 2023-05-24 
Tid: 09:00–15:00 
Plats: Citypassagen, Berget 
 

1 Kallelse 

2 Godkännande av dagordning 

3 Protokollsjustering 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
Justering sker digitalt senast tisdag xx  

Förslag till justerare: 

Förslag till ersättande justerare: 

4 Anmälan av jäv 

5 Beslut om närvaro 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
På grund av myndighetsutövning har Bygg- och miljönämnden stängda 
sammanträden. All närvaro av utomstående ska därför godkännas av 
nämnden.  

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
  
Bygg- och miljönämnden beslutar att följande personer får delta under hela 
sammanträdet:  
 
Alice Davis, Miljö-och hälsoskyddsinspektör  
Elin Hellsten, praktikant Kommunledningsförvaltningen  
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6 Anmälan av övriga frågor 
Ärendenummer: Bom 188/2023 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att anmäla 
övriga frågor som sedan besvaras av ordföranden och förvaltningen. Frågorna 
tas till protokollet och blir besvarade på punkten Ordföranden och 
förvaltningen informerar. 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
Anmälan tas till protokollet.  

7 Svar på övrig fråga från Marita Andersson (C)   
Handläggare: Simon  Nykvist, Hanna Bäckgren, Johanna Bengtsson 

Ärendebeskrivning 
Svar på övrigt ställd fråga under sammanträdet 20/4 av Marita Andersson (C) 
gällande information om markförorening vid Idrottsvägen. 

8 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bom 185/2023 
Handläggare: Anna Dahlén/ Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller 
utskott ska anmälas till Bygg- och miljönämnden enligt 6 kap. 40 § KL. 
Besluten gäller för perioden 230401-230430 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut w3d3 
Delegationsbeslut belägenhetsadresser 
Delegationsbeslut delegat ordförande 
Delegationsbeslut delegat byggr 
Delegationsbeslut delegat alk-t 
Delegationsbeslut delegat Ecos 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden:  

Anmälan tas till protokollet. 
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9 Anmälan av överklagade beslut 
Ärendenummer: Bom 186/2023 
Handläggare: Anna Dahlén/ Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens anmäler beslut som överklagats till Bygg- och 
miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Överklagade beslut under perioden 230401-230430 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
Anmälan tas till protokollet. 

10 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen, Mark- och 
miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen  
Ärendenummer: Bom 187/2023 
Handläggare: Anna Dahlén/ Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anmäler beslut fattade av Länsstyrelsen, 
Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen till Bygg- och 
miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och 
miljööverdomstolen inkomma för perioden 230401-230430 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
Anmälan tas till protokollet. 

11 Anmälan om inkomna handlingar  
Handläggare: Anna Dahlén/ Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anmäler handlingar som inkommit till 
nämnden. 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
Anmälan tas till protokollet. 
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12 Beslut- Delårsrapport med prognos 1 2023  
Ärendenummer: Bom 355/2023 
Handläggare: Anna Jonasson, Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämndens budget 2023 omfattar 26,4 mnkr och utfall för 
perioden januari till och med april uppgår till -2,1 mnkr, vilket ger en avvikelse 
mot periodens budget på 6,6 mnkr till följd av att miljöverksamheterna får 
stora delar av sina intäkter i början av året. Prognosen i delår 1 visar ett 
underskott på 0,7 mnkr för helår 2023. 

Bygg- och miljönämnden tilldelades inför budget 2023 ett effektiviseringskrav 
på 250 tkr, vilket motsvarar 0,9 procent av 2023 års tilldelade budgetram. 
Effektiviseringskravet bedöms hanterat då de åtgärder som beslutades i 
verksamhetsplanen har kunnat realiseras enligt plan och därmed förväntas ge 
önskad effekt för 2023. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1 2023 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden 

1. Bygg- och miljönämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2023. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. I syfte att säkerställa en ekonomi i balans får förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på åtgärder. Beslut om åtgärder fattas i samband med delår 2. 

13 Information om Tillsyn enskilt avlopp - viten 
Handläggare: Johanna Bengtsson 

Ärendebeskrivning 
Miljöavdelningen ger en samlad information om tillsyn av enskilda avlopp  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden:  
Informationen tas till protokollet.  
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14 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xx 
Handläggare: Johanna Bengtsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: M-xx 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen som betjänar 
bostadshus för fastigheten xx inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. 
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn och det saknas tecken på 
ett fungerande efterföljande reningssteg. Det ursprungliga förbudsbeslutet och 
dess bedömningsgrunder har fått stöd hos överinstanser. Miljöavdelningen 
bedömer därför att avloppsanläggningen för fastigheten xx inte uppfyller de 
krav som ställs i miljöbalken samt står i strid med bestämmelserna i 9 kap. 7 § 
miljöbalken. Detta står i strid med bestämmelserna i 9 kap. 7 § miljöbalken. 
Nuvarande avloppsanläggning ger en otillfredsställande rening av suspenderad 
substans, organiska ämnen, näringsämnen och bakterier. 
 
Då den bristfälliga anläggningen ännu inte har åtgärdats och fortfarande 
används, trots tidigare meddelat förbud, beslutar Bygg- och miljönämnden om 
förbud vid vite om totalt 70 000 kr att släppa ut spillvatten från WC och BDT 
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen för fastigheten 
xx, från och med den 30 november 2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-09 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xx, pers.nr. 
xx, samt vid vite om 35 000 kr, xx xx, båda med folkbokföringsadress xx, att från 
och med den 30 november 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från 
WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen 
för fastigheten xx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 

15 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskilt avlopp för xx 
Handläggare: Johanna Bengtsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: M-xx 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen som betjänar 
bostadshus, med adress xx, på fastigheten xx inte uppfyller de krav som ställs i 
miljöbalken. Avloppsanläggningen består av en bristfällig slamavskiljare, en 
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lång ledning med tecken på större utläckage och en markbädd med allvarliga 
funktionsbrister. Detta står i strid med bestämmelserna i 9 kap. 7 § 
miljöbalken. Nuvarande avloppsanläggning ger en otillfredsställande rening av 
suspenderad substans, organiska ämnen, näringsämnen och bakterier. 
 
Då tidigare meddelat förbud inte efterlevs och den bristfälliga anläggningen 
ännu inte har åtgärdats, beslutar Bygg- och miljönämnden om förbud vid vite 
om totalt 70 000 kr att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och 
tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar adress xx på 
fastigheten xx, från och med den 30 november 2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-05 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xx, pers.nr. 
xx samt vid vite om 35 000 kr, xx, pers.nr. xx, båda med adress xx, att från och 
med den 30 november 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC 
och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen som 
betjänar adress xx på fastigheten xx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 

16 Beslut om förbud vid vite, enskilt avlopp för xx 
Handläggare: Johanna Bengtsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: M-xx 

Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen för fastigheten xx inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Avloppsanläggningen består av en 
slamavskiljare och saknar efterföljande rening. Detta står i strid med 
bestämmelserna i 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, samt 9 kap. 7 § miljöbalken. En avloppsanläggning ska bestå av en 
slamavskiljare och ett efterföljande reningssteg. Nuvarande avloppsanläggning 
ger en otillfredsställande rening av suspenderad substans, organiska ämnen, 
näringsämnen och bakterier. 
 
Då det tidigare meddelade förbudet inte efterlevs och den bristfälliga 
anläggningen ännu inte har åtgärdats, beslutar Bygg- och miljönämnden om 
förbud vid vite om totalt 70 000 kr att släppa ut spillvatten från WC och BDT 
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
xx, från och med den 30 november 2023. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-05 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xx, pers.nr. 
xx, samt vid vite om 35 000 kr, xx, pers.nr. xx, båda med adress xx, att från och 
med den 30 oktober 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och 
BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen fastigheten 
xx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 

17 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskilt avlopp för xx 
Handläggare: Ingrid Larsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: M-xx 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen som betjänar 
bostadshus, med adress xx, på fastigheten xx inte upp fyller de krav som ställs i 
miljöbalken. Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare i form av en 
trekammarbrunn. Efter slamavskiljningen leds spillvattnet bort utan 
efterföljande Detta står i strid med bestämmelserna i 9 kap. 7 § miljöbalken. 
Nuvarande avloppsanläggning ger en otillfredsställande rening av suspenderad 
substans, organiska ämnen, näringsämnen och bakterier. 

Då tidigare meddelat förbud inte efterlevs och den bristfälliga anläggningen 
ännu inte har åtgärdats, beslutar Bygg- och miljönämnden om förbud vid vite 
om 70 000 kr att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och 
tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar adress xx, på 
fastigheten xx, från och med den 30 november 2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-05 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xx, 
Pers.nr. xx med adress xx, att från och med den 30 november 2024 släppa ut 
ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar adress xx, på fastigheten xx i 
Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 
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18 Beslut- Förslag till remissvar ang. Gäddesta 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter 
Ärendenummer: Bom 196/2023 
Handläggare: Anders Larsson, Johanna Östman 

Ärendebeskrivning 
Dricksvattenförsörjningen för Örebro tätort och ytterligare antal orter i 
Örebro kommun baseras på råvatten från Svartån som infiltreras i de tre 
vattentäktsområdena Bista, Jägarbacken samt Eker. Därefter tas grundvattnet 
ut inom de tre områdena och förbereds till dricksvatten. Det nuvarande 
vattenskyddsområdet för Bista och Jägarbackens vattentäkter fastställdes 2008 
och har bedömts vara modernt och tillräckligt omfattande i delarna söder om 
Svartån. Teknik- och servicenämnden arbetar nu för att inrätta ett 
kompletterande och separat vattenskyddsområde norr om Svartån, i direkt 
anslutning till det befintliga. Detta med anledning av att hela 
tillrinningsområdet för Bista och Jägarbackensvattentäkter inte täcks in inom 
det befintliga vattenskyddsområdet och delar av tillrinningsområdet saknar 
därmed skydd idag. 
 
Sweco har på uppdrag av Teknik- och serviceförvaltningen tagit fram förslag 
till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter vilka Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen getts möjlighet att inkomma med synpunkter på 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-04-28 
Remissvar – Förslag till Gäddesta vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter 
Gäddesta vattenskyddsområde, remiss 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen förslag till Bygg- och miljönämnden: 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar överlämnas till Teknik- och 
serviceförvaltningen via Sweco 

19 Beslut - Utredning om fortsatt tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid restaurang Pl& i Saluhallen  
Handläggare: Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: 07-2022-00105 

Örebros bästa Catering  AB (559272-9833) har tillstånd enligt alkohollagen för 
servering av alkoholdrycker vid restaurang Pl&, Kungsgatan  15 i Örebro.  

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har på nedan angivna skäl fått 
anledning utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
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alkohollagen samt om åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av 
tillstånd är aktuellt.   

Utredningen har inletts med anledning av bolagets bokslut för räkenskapsåret 
2021 som visar att aktiekapitalet var förbrukat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-04-13 
Förvaltningens utredning  
Kontrollbalansräkning 2023-03-28  

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden:  

Bygg- och miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § 
alkohollagen då företaget inte uppfyller det ekonomiska lämplighetskravet i 8 
kap. 12 § samma lag.  

20 Beslut- Ändring av "detaljplan för Mosås 2.58 och 
Mosås 2:68 mm" 
Ärendenummer: Bom 58/2023 
Handläggare: Klara Ågren 

Ärendebeskrivning 
Planändringens syfte är att möjliggöra för en matningsstation för framtida 
elväg på E20, samt en serviceväg till matningsstationen. Planförslaget innebär 
ändring av en del av den gällande detaljplanen med ett nytt 
användningsområde på cirka 700 kvadratmeter för markanvändningen teknisk 
anläggning (E). Detta görs för att möjliggöra för en ny matningsstation. Den 
tekniska anläggningen kommer att ha behov av en väg för servicefordon, och 
för att möjliggöra för detta upphävs en del av in- och utfartsförbudet mot 
Köpvägen. Begränsning av markens utnyttjande, prickmark, tas bort inom 
området. Planändringen innebär också att högsta tillåtna byggnadshöjd inom 
användningsområdet är 4 meter. Samt att utnyttjandegraden är reglerad till 
33% av användningsområdet. Framtagandet av detaljplanen har initierats av 
Trafikverket 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-04-28 
- Plankarta daterad 2023-04-20 
- Planbeskrivning 
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande 
- Delegationsbeslut genomförande 
- Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan 
- Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
• Med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 
Kommunfullmäktiges delegation antar Bygg- och miljönämnden detaljplanen 

21 Samrådsinformation om detaljplan för Almby 13:212 
Ärendenummer: Bom 106/2023 
Handläggare: Jonas Bäckström 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens redogör för detaljplan för Almby 
13:212 som är ute på samråd. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar för detaljplan för Almby 13:212 

Förslag till beslut 
Miljö- och  stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 

Anmälan tas till protokollet. 

22 Granskningsinformation om Ändring av ”Byggnadsplan 
för del av fast. Sticksjö 1:10 m .fl.” 
Ärendenummer: Bom 63/2023 
Handläggare: Isak Wirling 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens redogör för Byggnadsplan för del av 
fast. Sticksjö 1:10 m.fl. som är ute på granskning. 

Beslutsunderlag 
Granskningshandlingar för Byggnadsplan för del av fast. Sticksjö 1:10 m.fl. 

Förslag till beslut 
Miljö- och  stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
Anmälan tas till protokollet. 

23 Granskningsinformation om Ändring av ”Byggnadsplan 
för del av fast. Sticksjö 1:18 m .fl.” 
Ärendenummer: Bom 80/2023 
Handläggare: Isak Wirling 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens redogör för Byggnadsplan för del av 
fast. Sticksjö 1:18 m .fl. som är ute på granskning. 
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Beslutsunderlag 
Granskningshandlingar för Byggnadsplan för del av fast. Sticksjö 1:18 m .fl. 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
Anmälan tas till protokollet. 

24 Information om aktiverade detaljplaner och positiva 
planbesked  
Handläggare: Hanna Bäckgren 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får information om aktiverade detaljplaner och positiva planbesked. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden:  

Informationen tas till protokollet. 

25 Anmälan av detaljplaner som vunnit laga kraft samt 
överklagade detaljplaner  
Handläggare: Hanna Bäckgren 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anmäler de detaljplaner som har vunnit 
laga kraft samt detaljplaner som blivit överklagade. 

Planer som vunnit lagakraft: 

Planer som blivit överklagade: 

Beslutsunderlag 
Laga kraftbevis för: 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden:  

Anmälan tas till protokollet. 
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26 Beslut -  Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus samt 
anordnande av parkeringar, NEPTUNUS 5 
Handläggare: Stefan Aläng 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: SHBG 2022-000934 
Inkom: 2022-04-29 
 
Ärendet gäller tillbyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Neptunus 5, 
Berghultsvägen 16 i Sörby. Tillbyggnaden bedöms volymmäsigt och 
gestaltningsmässigt vara anpassad till gällande detaljplan och befintlig byggnad och 
även området. Den utformas i samma stil och material som den ursprungliga 
byggnaden. Åtgärden bedöms utföras varsamt och byggnaden förvanskas inte. 
Tillbyggnaden uppförs i en tätbebyggd kvartersstruktur, detta kommer innebära vissa 
olägenheter för omgivningen i form av insyn och skuggning av kringliggande tomter. 
Dessa olägenheter bedöms dock inte vara så betydande karaktär att det ger skäl att 
avslå bygglovsansökan.  Miljö- och stadsbyggnad föreslår att ansökan beviljas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-02 
Ansökan och anmälan kontrollansvarig 2022-04-29  
Situationsplan 2023-04-18  
Planritningar, 2 st. 2023-05-02  
Planritning 2023-02-22  
Planritning 2023-01-20  
Sektionsritning 2022-11-10  
Sektionsritning 2022-12-13 
Fasadritningar, 2 st. 2023-05-02 
 
Bilagor  
1. Redovisning av fastställd avgift 
2. Granneyttrande från xx inkommit den 7 december 2022  
3. Granneyttrande från xx inkommit den 13 december 2022  
4. Granneyttrande från xx inkommit den 13 december 2022  
5. Gemensamt granneyttrande från xx inkommit den 13 december 2022  
6. Remissvar från Teknik- och servivenämnden inkommit den 4 maj 2023  
7. Remissvar från Miljö och stadsbyggnad Trafik inkommit den 17 april 2023  

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden: 
 
Bygglov beviljas.  
 
Så som byggherren föreslagit fastställs xx som kontrollansvarig för åtgärden.  
 
Sökande, den kontrollansvarige och andra som ska närvara kallas till tekniskt 
samråd. Sökande ska kontakta Bygg- och miljönämnden minst två veckor 
innan planerad byggstart för att komma överens om tid och plats för samrådet. 
För att ett samråd ska kunna hållas måste nödvändiga handlingar  
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presenteras innan samrådet.  
 
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar Bygg- och 
miljönämnden ut en avgift på 33 750 kr. Fakturan kommer skickas separat och 
ska betalas även om den överklagas.  
  
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade plantaxa tar Bygg- och 
miljönämnden ut en planavgift på 55 125 kr. Fakturan kommer skickas separat 
och ska betalas även om den överklagas. 

27 Beslut- Förhandsbesked nybyggnad 3 enbostadshus xx 
Handläggare: Johanna Axelström 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer SHBG xx  

Ärendet gäller en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 
enbostadshus i första hand samt 2 enbostadshus i andra hand på fastigheten xx 
som ligger ca xx kilometer norr om Örebro intill sjön Lången. På den aktuella 
platsen bör nya byggnader gestaltningsmässigt anpassas till dom riktlinjer som 
finns i den fördjupade översiktsplanen. Miljö- och stadsbyggnads bedömning 
är att två enbostadshus kan tillåtas på platsen under förutsättning att den nya 
bebyggelsen gestaltningsmässigt anpassas till den befintliga bebyggelsen. Detta 
gäller också hur huset placeras. Den nya bebyggelsen ska också ha sluten tank 
för WC samt BDT-avlopp.  
Miljö- och stadsbyggnad föreslår därför att Bygg- och miljönämnden ska 
besluta om ett negativt förhandsbesked för tre enbostadshus. Miljö- och 
stadsbyggnad föreslår därför att Bygg- och miljönämnden ska besluta om ett 
positivt förhandsbesked för två enbostadshus.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-10 
Planritning 2023-03-16 
Karta 2023-03-16 
Följebrev 2023-03-16 
Situationsplan 2023-03-02 
Situationsplan 2023-03-02 
Ansökan 2023-03-02 
 
Bilagor 
1. Redovisning av fastställd avgift 
2. Granneyttrande från xx inkom den 23 mars 2023 (2 st) 
3. Granneyttrande från xx, inkom den 23 mars 2023 
4. Granneyttrande från xx, inkom den 31 mars 2023 
5. Granneyttrande från xx, inkom den 31 mars 2023 
6. Granneyttrande från xx, inkom den 1 april 2023 
7. Granneyttrande från xx, inkom den 3 april 2023 (2 st) 
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8. Granneyttrande från xx, inkom den 4 april 2023 
9. Remissvar från Miljöavdelningen inkom den 30 mars 2023 
10. Remissvar från Översiktlig planering och kulturmiljö, inkom den 2023-04-
03 
11. Remissvar från Skanova inkom den 22 mars 2023 
12. Remissvar från tekniska förvaltningen inkom den 3 april 2023 
13. Remissvar från E.On energidistribution AB inkom den 29 mars 2023 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden:  

1. Negativt förhandsbesked för tre enbostadshus. 

2. Positivt förhandsbesked för två enbostadshus. 

 
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar Bygg- och 
miljönämnden ut en avgift på xx kr. Fakturan kommer skickas separat och ska 
betalas även om den överklagas. 

28 Beslut- Byggsanktionsavgift, xx 
Handläggare: Madelen Wäster 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: 2023-xx 

En installation av eldstad har genomförts på fastigheten xx som ligger cirka en 
mil norr om centrala Örebro innan startbesked beviljats. Startbesked har 
beviljats i efterhand men Bygg- och miljönämnden är även skyldig att pröva 
frågan om en byggsanktionsavgift ska tas ut. Då en överträdelse skett och inga 
särskilda skäl att sätta ner eller inte ta ut en avgift framkommit föreslår Miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen att Bygg- och miljönämnden ska besluta om 
att ta ut en byggsanktionsavgift om xx kr kr av fastighetens ägare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-30 
Bilagor  
1. Signerad kontrollplan samt besiktningsprotokoll inkommit till Bygg- och 
miljönämnden 2023-01-20 (2 sidor)  
2. Anmälan inkommit till Bygg- och miljönämnden 2023-03-08 (4 sidor)  
3. Beräkning av byggsanktionsavgift (2 sidor)  

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden:  

Bygg- och miljönämnden beslutar att en byggsanktionsavgift om xx kr ska tas 
ut av fastighetens ägare xx, xx.  
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29 Beslut -Byggsanktionsavgift, xx 
Handläggare: Madelen Wäster 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: 2022-xx 

En installation av eldstad har genomförts på fastigheten xx som ligger cirka xx 
km norr om centrala Örebro innan startbesked beviljats. Start- och slutbesked 
har beviljats i efterhand men Bygg- och miljönämnden är även skyldig att 
pröva frågan om en byggsanktionsavgift ska tas ut. Då en överträdelse skett 
och inga särskilda skäl att sätta ner eller inte ta ut en avgift framkommit 
föreslår Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att Bygg- och miljönämnden 
ska besluta om att ta ut en byggsanktionsavgift om xx kr av den som begick 
överträdelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-04-20 
Bilagor 
1. Anmälan inkommen till Bygg- och miljönämnden 2022-12-20 (1 sida)  
2. Signerad kontrollplan inkommen till Bygg- och miljönämnden 2022-12-01 (1 
sida)  
3. Besiktningsprotokoll inkommen till Bygg- och miljönämnden 2022-12-01 (1 
sida)  
4. Beräkning av byggsanktionsavgift (2 sidor)  
5. Yttrande inkommen 2023-05-04 (1 sida)  

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden:  

Bygg- och miljönämnden beslutar att en byggsanktionsavgift om xx kr ska tas 
ut av den som begick överträdelsen xx, xx.  

30  Information - Regional  dricksvattenförsörjningsplan 
Ärendenummer: Moe 626/2023 
Handläggare: Cajsa Törnmarck 

31 Ordföranden och förvaltningen informerar 

Ärendebeskrivning 
Ordförande och förvaltningen informerar nämnden. 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden: 

Informationen tas till protokollet. 
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32 Gruppmöte 

33 Beslutsmöte 
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