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Tid 
 

Onsdag 2021-10-06, kl 09.00 

Plats 
 

Digitalt via Teams 

 
DAGORDNING 
 

Ord.nr Ärende 
1.  Mötets öppnande och godkännande av dagordning, samt digitalt möte 

 
2.  Närvaro och upprop 

 
3.  Val av justerare tisdagen den 12 oktober 2021 

 
4.  Åtalsanmälningar 

 
5. Lindesberg  

Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 
- med vite 
 

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

7. Lindesberg  
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 
- med vite 
 

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

9. Lindesberg  
Förslag till beslut om sanktionsavgift enl livsmedelslagen 
 

10. Nora  
Förslag till beslut om avslag, hiss mellan våningsplan 
 

11. Lindesberg  
Förslag till beslut om avslag, stödhandtag 
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12. Lindesberg  
Förslag till beslut om byggsanktionsavgift för väsentilg ändring av 
ventilation 
 

13. Lindesberg 
Förslag till beslut om strandskyddsdispens delvis bifall och delvis avslag, 
uppförande av skärmtak på befintlig ekonomibyggnad samt uppställning av 
tre containrar 
 

14. Nora  
Förslag till beslut om avslag förhandsbesked, uppförande av fem 
enbostadshus med garage/förråd 
 

15. Lindesberg  
Förslag till beslut om avslag på ansökan om bygglov för takbyte, utbyggnad 
av takfot samt byte av fönster 
 

16. Ljusnarsberg  
Förslag till beslut om nekat startbesked för rivning av byggnader 
 

17. Nora  
Förslag till beslut om negativt planbesked  
 

18. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Förslag till beslut om revidering av delegationsordningen 
 

19. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
Förslag till beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamheten  
 

20. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
Förslag till beslut Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm. 
 

21. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
Förslag till beslut om plantaxa 
 

22. Lindesberg  
Förslag till beslut att godkänna uppföljning av internkontroll januari-augusti 
2021 
 

23. Lindesberg  
Förslag till beslut att godkänna delårsrapport januari-augusti 2021 
 

24.  Delegationsbeslut 
 

25.  Information till nämnden 
 

26.  Övriga frågor 
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