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Tid 
 

Onsdag 2020-09-09, kl TID 

Plats 
 

Gamla Kirurgen, sammanträdesrum Förlossningen 
Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 
 

Tack för att du undviker att använda parfym och andra starka dofter på sammanträdet! 
 
DAGORDNING 
 

Ord.nr Ärende 
1.  Mötets öppnande 

 
2.  Närvaro 

 
3.  Val av justerare 

 
4.  Åtalsanmälningar 

 
5. Lindesberg  

Förslag till beslut om avslag på ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 
 

6. Lindesberg  
Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning - med vite 
 

7. Ljusnarsberg  
Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning - med vite 
 

8. Ljusnarsberg  
Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning - med vite 
 

9. Ljusnarsberg  
Förslag till beslut om utdömande av vite, efter beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 
 

10. Ljusnarsberg  
Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning - med löpande vite  
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11. Hällefors  
Förslag till beslut om avslag till bostadsanpassningsbidrag 
 

12. Nora  
Förslag till beslut om avslag till bostadsanpassningsbidrag 
 

13. Nora  
Förslag till beslut om  delvis avslag till bostadsanpassningsbidrag 
 

14. Lindesberg  
Förslag till beslut om detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.  
 
 

15. Lindesberg  
Förslag till beslut om negativt planbesked, Skottbackarna 1.1 
 
 

16. Lindesberg  
Förslag till beslut om negativt planbesked  
 

17. Lindesberg  
Förslag till beslut om positivt förhandsbesked 
 

18. Lindesberg  
Förslag till beslut om bygglov 
 

19. Lindesberg  
Förslag till beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus, garage, gäststuga 
och mur 
 

20. Lindesberg  
Förslag till beslut positivt förhandsbesked och strandskydd, uppförande av 
fritidshus 
 

21. Nora  
Förslag till beslut positivt förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 
 

22. Nora  
Förslag till beslut positivt förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus, garage 
och växthus 
 

23. Hällefors  
Förslag till beslut om att neka startbesked för nybyggnad av carport enligt 
Attefall 
 

24. Lindesberg  
Förslag till beslut för nybyggnad av garage 
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25. Nora  

Förslag till beslut om bygglov för nybyggnad av reningsverk 
 

26. Nora  
Förslag till beslut om avslag för ändrad användning för del bilhall till 
padelhall 
 

27. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
Val av ledamot och ersättare till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
arbetsutskott 
 

28.  Delegationsbeslut 
 

29.  Information till nämnden 
 

30.  Övriga frågor 
 

 
 


