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Plats och tkf Kommunkontoret, torsdagen den 21juni2018 kl. 08:30-10:00

Beslutande Angelique Nyström (08), ordf.
Pernilla Danielsson (M). vice ordf.
Klaus Jesse, (S)
Christine Bagger (DB)
Kent Ahrahamsson (08)

Övriga dellagare Maria Dillner, tf knmmunchef, § 59-62, 65-69
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare
Nicklas Eriksson, byggnadsinspektör. § 59-61

Utses att justera Kent Abrahamsson (OR)

Plats och tid Kommunhuset, usdagen den 26 juni kl. 06:30

Underskri [ter:

Sekreterare Paragrafer
Cl stine Larsson § 59-69

0......
Ang4ique Nyström (08)

Justerande . -

.

Kent Ahrahamsson (OR)

Anslagsbevis

Jusleringen har tillkönnagivits genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 201 S-06-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2018-06-26 anslags nedtagande 2018-07-18

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset

Underskrift

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

§ 59

20 18-06-2 1 Sid 86

Ändring av föredragningslista

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

au ärende 6 Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad av “Orangeriet” på
Karmansbo Herrgård, Karmansbo 1:50 flyttas fram på dagordningen och blir nytt
ärende 2

att ärende 7 Ansökan om bygglov för pannrum på Ämthyttan 4:34 flyttas fram på
dagordningen och blir nytt ärende 3

att ärende 9 Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus på fastigheten
Bernshammar 1:11 flyttas fram på dagordningen och blir nytt ärende 4

att ärende 8 Ansökan om förhandsbesked avseende brandstation ca 1100 m2 på
Eriksbo 3:1 flyttas fram på dagordningen och blir nytt ärende 5

att ärende 10 Ansökan om förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov avseende
uppställning av en skolmodul på Prästgården 1:61 flyttas fram på dagordningen och
bLir nytt ärende 6

att ärende 11 Delegationsbeslut flyttas fram på dagordningen och blir nytt ärende 7

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 60 2018.MBNO94.231

Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad av “Orangeriet” på
Karmansbo Herrgård, Karmansbo 1:50

Fastighetsägare till Karmansbo 1:50 ansöker om bygglov för tillbyggnad av
“Orangeriet”. Atgärdens syfte är enligt sökanden att isolera och förbättra funktionen
på byggnaden. Byggnaden är idag enbostadshus och kommer efter tillbyggnaden att
användas som bostad till sökande. För närvarande används byggnaden som permanent
bostad för en anställd, inflytt var april 2017. Enligt sökanden användes byggnaden
tidigare som trädgårdsmästarbostad. Därav följer att åtgärden inte kan klassas som
väsentligt ändrad användning. Bygglov krävs därför enbart för tillbyggnaden.
Strandskyddsdispens krävs inte enligt miljöinspektör eftersom huset redan används
som bostadshus. Tidigare förslag i ärendet har remitterats till Västmanlands läns
museum som inkom med yttrande 2018-04-26. Sökande har delgetts länsmuseets
yttrande. Sökanden lämnade därefter in en reviderad fasadritning för tillbyggnaden.
Innevarande förslag har delgivits Västmanlands läns museum. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Ordföranden ställer fråga om miljö-och byggnadsnämnden anser att Angelique
Nyström (OB) ärjävig.
Ordföranden ställer fråga om miljö-och byggnadsnämnden anser att Angelique
Nyström (OB) inte ärjävig.
Ordföranden finner att miljö-och byggnadsnämnden inte anser att Angelique
Nyström (OR) ärjävig.

Ordföranden ställer fråga om miljö-och byggnadsnämnden anser att Kent
Abrahamsson (MP) är jävig.
Ordföranden ställer fråga om miljö-och byggnadsnämnden anser att Kent
Abrahamsson (MP) inte ärjävig.
Ordföranden finner att miljö-och byggnadsnämnden inte anser att Kent
Abrahamsson (MP) är jävig.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

Efter det att kallelsen skickat ut så har Länsmuseet inkommit med meddelande att de
inte har för avsikt att avge ytterligare yttrande.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Pemilla Danielsson (M), Klaus Jesse
(5), Kent Abrahamsson (OR), Christine Ragger (OB).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 60 forts.

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Pernilla Danielsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, skäl för
beslut, upplysningar och avgift.

Kent Abrahamsson (OB), Klaus Jesse (S), och Christine Bagger (OB) yrkar bifall till
Pernilla Danielssons förslag (M).

Angelique Nyström (OB) yrkar bifall till höjning av tak samt avslag till inbyggnad av
entréterass med ett sadeltak istället för ett pulpettak. Skälet till beslut Ur att det ändrar
byggnadens karaktär avsevärt.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Proposition på Pernilla Danielssons (M) yrkande om bifall till förvaltningens
förslag till beslut, skäl för beslut, upplysningar och avgift mot Angelique
Nyström (OB) yrkande om bifall till hjning av tak samt avslag till inbyggnad av
entréterass med ett sadeltak istället rör ett pulpettak. Skälet till beslut är att det
ändrar byggnadens karaktär avsevärt.

Angelique Nyström (OB) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL avseende tillbyggnad påbyggnad
“Orangeriet” på fastigheten Karmansbo 1:50, Karmansbo Herrgård, eftersom åtgärden
inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter planläggning.

att som kontrollansvarig godkänna Per Stafström, Per Stafström Byggprojektering
AB, Cert. nr. SC0630-15.

Skäl för beslut.
Enligt 9 kap. 3 J § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter
planläggning och uppfyller kraven vad gäller utformning och tekniska egenskaper.

Enligt 8 kap. 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.
Tillräcklig hänsyn har tagits till Länsmuseets yttrande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 60 forts.

Upplysningar
Hemfridszonen får inte utökas enligt miljöbalken. Allmänhetens tillgång till
promenadstråk får inte begränsas.

Konstruktionen ska hålla för i området rådande snölaster.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Byggnadsarbetena får enligt 10 kap. 3 § PBL inte startas innan startbesked meddelats.
Detta startbesked ska föregås av ett tekniskt samråd, vid vilket byggets tekniska status,
kontroller m.m. behandlas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och
kontrollansvarig medverka samt dem i övrigt som byggherren anser sig vara hjälpt av,
t.ex. entreprenör.

Byggnaden får enligt 10 kap. 4 § PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.
Det innebär exempelvis att byggnadsverket inte får möbleras, användas som förråd
eller liknande innan slutbesked är utfärdat.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och
byggnadsnämnden gör enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Avgift
5607 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§61 2018.MBNJ74.232

Ansökan om bygglov för pannrum för Ämthyttan 4:34

Bygglov är sökt för uppförande av pannrum för inrymmande av fastbränslepanna för
iis med tillhörande inmatningsficka. Byggnadsarean är 84 m2 och byggnadshöjden c:a
4,5 m. Byggnaden placeras helt på mark som enligt gällande detaljplan inte får
bebyggas, s.k. prickmark. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angehque Nyström (OB), Pernilla Danielsson (M), Christine Bagger
(OB), Kent Abrahamsson (OB) och Klaus Jesse (S)

Kent Abrahamsson (OB) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bygglov avslås.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

bygglov avslås

Skäl för beslut
Atgärden uppfyller inte de förutsättningar som anges i 9 kap. 30—32 § PBL för att
bevilja bygglov.

Avgift
2 400 kronor enligt fastställd taxa för avslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 62 2018.MBN138.231

Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus på
fastigheten Bernshammar 1:11

Ärendet gäller uppförande av ett bostadshus för permanentboende på fastigheten
Bernshammar 1:11. Det har tidigare på platsen för uppförandet funnits ett bostadshus
som nu är nedbrunnet. Det nya huset har en hyggnadsarea på 139 m2 och är i ett phn.
Grannar har höns enligt 9 kap. 25 PBL. Utskicket är gjort. Inga synpunkter har
inkommit. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören Föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Christine Bagger (OB), Kent
Abrahamsson (08), Klaus Jesse (5) och Pernilla Danielsson (M).

Pernilla Danielsson (M), Christine Bagger (OB), Kent Abrahamsson (OB), Klaus Jesse
(5) och Angelique Nyström (OB) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas enligt 9 kap. 2 § PBL för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Bernshammar 1:11 med stöd av 9 kap. 31 § PBL eftersom åtgärden inte
strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och uppfyller
allmänna eller enskilda intressen samt uppfyller de utformnings- och egenskapskrav
som anges i 8 kap. PBL.

att som kontrollansvarig godkänna Lennart Eriksson, Cert. Nr 5C1256-l 1.

Skäl för beslut
Byggnaden och placeringen anses uppfylla de krav som anges som förutsättning för att
bevilja lov enligt 8 kap. PBL

Upplysningar
Konstruktionen ska hålla för i området rådande snölaster.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 62 forts.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Byg2nadsarbetena får enligt 10 kap. 3* PBL inte startas innan startbesked meddelats.
Detta startbesked ska föregås av ett tekniskt samråd, vid vilket byggets tekniska status,
kontroller mm. behandlas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och
kontrollansvarig medverka samt dem i övrigt som byggherren anser sig vara hjälpt av,
t.ex. entreprenör.

Bvnnaden får enli2t lO kap. 4 PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.
Det innebär exempelvis att byggnadsverket inte får möbleras, användas som förråd
eller liknande innan slutbesked är utfärdat.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och
byggnadsnämnden gör enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Avgift
15 362 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 63 20l8.MBN 186.220

Ansökan om förhandsbesked avseende brandstation ca 1100
m2 på Eriksbo 3:1

Förhandsbesked är sökt nybyggnation av brandstation på ca 1100 m2 på fastigheten
Eriksbo 3:1. Åtgärden är planstridig då området enligt plan är för bostadsändamål.
Boverket har kontaktats angående ärendet och enligt dem kan varken 31 b eller 31 c 9
kap PBL användas som underlag för beslut för att bevilja åtgärden. Detta eftersom
åtgärden inte är förenlig med planens syfte och kan inte heller ses som ett komplement
till den användning som bestämts i detaljplanen. Grannar har ej hörts då det är
uppenbart att förhandsbesked inte kan ges. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angeiique Nyström (OB), Pernilla Danielsson (M), Klaus Jesse (5)

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att förhandsbesked avslås för Eriksbo 3:1

Skäl rör beslut
Enligt 9 kap 31 c § PBL får bygglov ges för avvikelser i vissa fall då åtgärden är
förenlig med planens syfte eller är ett komplement till den användning som har
bestämts i detaljplanen. Brandstation på fastigheten Eriksbo 3:1 avslås då åtgärden ej
är förenlig med planens syfte och ej är ett komplement till den användning som har
bestämts i detaljplanen. Detaljplanen anger bostadsändamål.

Avgift
2 000 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 64 2018.MBN 173.230

Ansökan om förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov
avseende uppställning av en skolmodul på Prästgården 1:61

Förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov max 5 år söks av Skinnskattebergs
kommun för uppställning av en skolmodul på ca 230 m på Prästgården 1:61,
Klockarbergsskolan. Yttermåtten är ca 22x12m och tänkt utformning är en våning
utan inredd vind. Modulen ska användas som klassrum för 2 förskoleklasser i 27
elever. På platsen finns idag gräsmatta, två bänkar och 4 björkar. Skinnskattebergs
kommun äger även den angränsande fastigheten Prästgården 1:151. Åtgärden följer
planen och grannar behöver ej höras. En tjänsteskrivelse i ärendet linns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Pernilla Danielsson (M) och Klaus Jesse
(5).

Pernilla Danielsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att förhandsbesked beviljas enligt 9 kap. l7 PBL för förhandsbesked för
tidsbegränsat bygglov max 5 år för skolmodul på ca 230 m2 på Prästgården 1:61.

Skäl för beslut
En skolbyggnad på avsedd plats följer planen. Enligt 9 kap. 17 PBL ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked om åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen.

Upplysningar
Förhandsbesked gäller ej som bygglov. Bygglov för åtgärd behöver sökas. Vid
bygglovsansökan ska motivering för tillfälligt behov presenteras med lämpligt
underlag.

Förhandsbesked upphör att gäLla om bvgglov inte söks inom två år enligt 9 kap. 18 §
PB L.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 64 forts.

Avgift
3820 tronor enligt fastställd tixa för bygglov och bygganmälan.

Juswrandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 65

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad ärendelista.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 20 18-06-
21, § 65

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandc
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§ 66

Pågående ärenden

Miljö- och byggnadsnämnden får vid sammanträdet muntlig information om pågående
ärenden.

Ordföranden föredrar ärendet.

Miljö-och byggnadsnämnden tackar för informationen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 67

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschefen för miljö-och byggnadsförvaltningen ger aktuell information vid
sammanträdet med miljö-och byggnadsnämndeii.

Tf kommunchef informerar nämnden om att Nicklas Eriksson ersätter
byggnadsinspektören under hennes föräldraledighet.

Miljö-och byggnadsnlimnden beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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20 18-06-2 1 Sid 99

Delgivningar

20 18-06-04
Lantmäteriet
Unden-ättelse om avslulad förrätming
Fastighetsbestämning berörande Kärrbo
Kärrbo 1:21

1:2 1, 1:44 och 1: 18 samt avstyckning frän

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna
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Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställs inga övriga frågor.



2018-06-13

Ärendellsta 2018-05-17 - 2018-06-13 Sida 1
UrvaL Atgflrdstyp DELS. Avddning MEN

UhkHvcn av: CFÅ. Avdrinlng: KS, FönillnIng: Kommunslyrclsen
Dlaricnr Datum lRi!T SamtrfÅtgxod Stans, lnsIan,
Ärcndtlyp Ilandhllggare Scsiutsdatum
Namn §
Ärcndrmening/ Rubrik Arklvplais
Sökbegnpp

1 latidhing
2018-MBNIG6-3 2018-05-17 Ii 1’
424 JEM DELS
Carlsson Sören
Ansoknnlanmfllan avloppsanordning
bcsluL avloppsanordning
flohammar 1:47

handling
ZOtg-MBNI81-2 2018-05-23 Ii 1’
233 MiA dclb
Skinnskanebcrgs kommun
Ansökan om bygglov, nybyggnad, vindskydd
Lov och stanbnked
Vaucnkoga 4:2

Handling
201B-MBNIS2-2 2018-05-23 U P
424 DO DELS
Bcdc Isabellc
Ansöknittanmfllnn avlopp
Tomasbo 1:50

Handling
2018-M5N188-2 20)8-05-25 U 1’
450 DO DELS
Gösta flerglin
UppchMl i sophåmlning
Tillstånd
Övrc Uggclfors 3:94

handling
2018-MBNI9)-2 2018-05-28 Ii P
450 DO DELS
Eva Bratt
Ansökan uppehåll i sophfimtning
Riddashynan 1:147

Handling
2018-M3Nl92-2 2018-05-28 P
450 DO DELS
Inga Lindström
Ansökan om uppehåll i sophtlmming.
Beslut tillstÅnd uppehåll sophnmlnin.
Salmyra 2:11

Handling
2018-MBNI93-3 2018-05-29 Ii P
231 MiA delb
liuhiberg Elisabet
Ansökan. hygglov fift fasadflnddng
Lov och stanbcskcd
Fania 2:17

47



2018-06- 13

Ärendelista 2018-05-17 - 2018-06-13 Sida 2
Urval: ,klghrdslyp — DELS, Aydcining — MUN

Ilandlhig
2015.0866-5 2018-05-30 U A
231 MiA delb
Hultberg Elisabcfli
Anmölan ej bygglovspliktig åtgard
Slulbcsked
Famn 2:17

handling
2018-MUN198-2 2018-05-30 U 1’
424 DO DELhI
Åberg Daniel
AnskarUanmflTan aWoppsanardning
Blut avloppsonordning
Ämuiyitan 4:6

ha adling
2017-1535-17 2018-05-31 Ii 1’
235 MiA delb
Lanncr Tomas, Konvcnki Amy
Ansökan om andrad anvlndning från privalboslad dl) boidilverksamhet 8 baddar
Slanbcskcd
Fonbyn 1:28

handling
2018-MaN183-3 2018-03-31 U 1’
407 JEM DELS
Ladman Christer
AnmMa&ansokon am instatlatiori av vaminpump
FOREL&GGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÅH
Slahlbergel 1:17

tia adling
20t8-MBNO9B-9 2018-06.01 Ii A
237 MiA delb
Pmpromik Manina
Ansökan tidsbcgflnsat bygglov
Stanbcskcd
Vilstanhed 1:93

handling
2018-M5N199-2 2018-06-01 U 1’
424 DO DELS
Comale Alcssnodro
A,uokn&anmalan avloppsanlaggning
Gunnilbo-Enbbo 2:3

Handling
2017-0962-3 20)8-06.05 U 1’
427 JEM DELN
Pwnphltur AD
Petiodisk tillsyn
Farelaggandc all hamna uppgifler och handlingar mr nllsynen.
PRÅSTGARDEN 1:116

handling
2018-MUNOO9-17 2018.06-07 Ii 1’
236 MiA delb
Sen Trövaror AS
Ansukmi riimingslov
Stanbesked
Skinnsbrtebergtriksbo3:l

4) 48
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Ärendelista 2018-05-17 - 2018-06-13 Sida 3
Urval: ÅIgsdst)y — DELB. Avdelning — MUN

handling
2ol84mN200-2 2018-06-01 U 1’
407 JEM DELS
Balja Tony
AnmblaWansökan om installulion av vflnnepuup
FOREUGGANDE OM FORSIK11GHETSMÅ1T
Vanenkoga 4: 137

handling
2018.MEN2OI-4 2018-06-Il U P
450 DO DELD
Givan Dalwecsh
Ansökan om uppehåll i sophanitning
TiIIsi5nd uppchMl i sophmIning
Vanerskoga 4:313

Itu odling
20I8-MBN205-2 2018-06-II U 1’
424 DO DELS
Lugnbcrg Dan
Ans&an!anmfllan avlopp
Tillstånd avlopp
Solmym 2:63

Ha odling
2018-MBNO9R-12 2018-06.12 U A
237 MiA dalb
Praprolnik Mailinn
Ansökan udsbegrasat byggiov
Slutbeskcd
Vflsinnhed L93

handling
2018-M9N221-2 2018-06-12 U 1’
232 MiA deib
Coop Mitt AB -2710
Ansökoii byggiov, Fasadnndng
Lov och sianbcsktd
PrflslArden 1:144

20 Handlingar utslafrna

49
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Reservation mot beslut att bevilja bygglov
tifibyggnad 15 kvm Orangeriet Karmansbo 1:50

Orangeriet är en kulturhistorisk värdefull byggnad från slutet av 1700-talet!
böijan av 1800-talet. Den ingår i en sammanhållen herrgårds- och bruksmiljö i
Karmansbo. Karmansbo bruksmiljö är riksintresse.

Bebyggelsemiljön är utpekat som en värdefull miljö i kommunens
kukurninnesvårdsprogram och är ett kunskapsunderlag beträffande kul tur-
historiskt värdefulla miljöer. 1 kunskapsunderlaget rekommenderas att miljön
bör omfattas av 38 i 1959 års byggnadsstadga, nuvarande PBL kap 8 13.

PBL kap 8 13 : En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Enligt Boverket innebär en förvanskning när en väsentlig egenskap hell går
förlorad, om åtgärden går ut över byggnadens särart eller medför att en
byggnads genuina karaktär inte behålls.

Idag är Orangeriet utformat som två sammansatta byggnadsdelar, en mindre och
en större med svanhals, pulpettak med lutning i motsatt riktning.
Enligt Västmanlands läns museum utgör Orangeriet vid Karmansbo herrgård ett
av hittills tre kända orangerier med svanhals i Sverige och bör bevaras.

Att bevilja bygglov för tillbyggnad av entréterrass ca 15 kvm med ett sadeltak
istället för ett pulpettak ändrar byggnadens karaktär och förvanskar byggnaden,
varför jag reserverar mig mot beslutet.


