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Tid 
 

2022-04-20, kl  09.00 

Plats 
 

Nora,  
Sammanträdesrum Nora Församlingshem 
Prästgatan 1 
71331 Nora 
 
 

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

Ord.nr Ärende 
1.  Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

 
2.  Närvaro och upprop 

 
3.  Val av justerare den 25 april 

 
4.  Åtalsanmälningar 

 
5. Lindesberg  

Förslag till beslut om föreläggande och förbud med vite vid 
tatueringsverksamhet 
 

6. Lindesberg  
Förslag till beslut om avslag, installation av duschkabin 
 

7. Lindesberg  
Förslag till beslut om avslag, installation av tvättmaskin  
 

8. Lindesberg  
Förslag till beslut om avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av 
garage 
 

9. Lindesberg  
Förslag till beslut om bygglov, nybyggnad av fritidshus och mur samt 
uppställning av husvagn 
 

10. Ljusnarsberg  
Förslag till beslut om bygglov, nybyggnad av fritidshus och avträde 
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11. Nora  
Förslag till beslut om avslag på förhandsbesked för nybyggnad av 
bostadshus och carport 
 

12. Lindesberg  
Förslag till beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av två 
enbostadshus 
 

13. Ljusnarsberg  
Förslag till beslut om åtgärdsföreläggande med vite 
 

14. Lindesberg  
Förslag till beslut om positivt planbesked 
 

15. Lindesberg  
Information om detaljplan för Torp 1:127, Sjövallen, inför tillstyrkande  
 

16. Lindesberg  
Information om detaljplan för Stadsskogen 2:11, inför tillstyrkande  
 

17. Lindesberg  
Information om detaljplan för Lindesby 1:11, inför tillstyrkande  
 

18. Lindesberg  
Förslag till beslut om föreläggande med vite att genomföra 
avhjälpandeåtgärder vid dagvattenledning.  
 

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

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

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

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

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

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

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

27. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
Förslag till beslut om taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 
 

28. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
Förslag till beslut att anta reviderad delegationsordning  
 

29. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
Förslag till beslut att godkänna månadsuppföljning mars 2022 
 

30.  Delegationsbeslut 
 

31.  Information till nämnden 
 

32.  Övriga frågor 
 

 
 


