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Plats och tid

Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar
Måndag 17 december, 2012 , klockan 14.00 –14.45

Beslutande

Tobias Nordlander (S), ordförande
Börje Ahlin (S)
Per Jörgensen (S)
Johanna Skottman (S)
Benny Andersson (V)
Erkki Visti (C)
Saga Laaksonen (M) tjg ersättare

Övriga deltagande

Benita With (S)
Markku Ollila (S)
Frank Pfeiler
Marie Andersson
Lisbeth Tägtström
Jan-Erik Mattsson
Carina Rosendahl
Linnea Hedermo

Utses att justera

Saga Laaksonen

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Surahammar,
Onsdag den 19 december kl. 2012, klockan 14.00

Paragrafer

70-75

Underskrifter

Sekreterare

.........................................................................
Marie Andersson

Ordförande

.........................................................................
Tobias Nordlander

Justerande

.........................................................................
Saga Laaksonen

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0557. 439

Avverkning inom Ramnäs tätort
Miljökontoret har från kommunstyrelsen erhållit ett klagomålsärende för synpunkter. Klagomålet består av att
de boende på Kabelvägen 9, 11, 13, 15 samt 17 i Ramnäs dagligen uppges utsättas för nedfall av barr, kottar
och grenar från stora tallar som växer mellan Kabelvägen och Bergslagsvägen. Tallbarren tränger in överallt
på hus och bilar samt förstör gräsmattor och täpper till hängrännor. Även Kabelvägens asfaltsbeläggning
uppges ha gått sönder p.g.a. tallarnas ytliga rötter. Ärendet bordlades vid nämndens förra sammanträde.

Ramnäs-Virsbo Naturklubbs naturvärdesbedömning
Trädens biologiska värden har av Ramnäs-Virsbo Naturklubb bedömts vid ett platsbesök den 20 november
2012. Naturklubben anger att beståndet utgörs av 4 st jättetallar, vars ålder uppskattas till 175-200 år samt lika
många yngre tallar. En av de gamla tallarna hyser bohål. Tallarna bedöms som mycket friska och har
förutsättningar att hysa rödlistade arter. Förutsättningen för fortsatt friska tallar och boplats för bl.a. sällsynta
skalbaggar är att stammarna blir solbelysta och att träd underifrån inte kommer upp i tallarnas grenverk.
Naturklubben föreslår därför att tallarna får stå kvar och att lövträden under tallarna tas bort.

Kommunens skogsansvariges bedömning
Den ansvarige för skötseln av kommunens skogsinnehav har bedömt att nedtagning av björkarna kan ske utan
risk för att tallarna faller ned vid normalt kraftig vind. Detsamma gäller om även de yngre tallarna avverkas då
de äldre tallarna är väletablerade på platsen.
Miljökontorets noteringar och bedömning
Miljökontoret har besökt platsen den 16 november 2012 och funnit att ca 8 tallar växer på den aktuella
marken. Dessutom växer några björkar av samma höjd som tallarna längs samma vägsträcka. På Kabelvägen
noteras barr på vägen, dock ingen trasig asfaltsbeläggning av betydelse. En båt är uppställd under tallarna.
Miljökontoret bedömer ärendet ur naturvårdssynpunkt och med Ramnäs-Virsbo Naturklubbs bedömning som
grund anser miljökontoret att tallarna bör stå kvar då de har förutsättningar att hysa stora naturvärden.
Miljökontoret anser dessutom att tallarna ger karaktär åt landskapet och Bergslagsvägen. De olägenheter de
boende på Kabelvägen upplever bör kunna minska genom att regelbunden rensning av hängrännor och stuprör
samt krattning av gräsmattor sker. Uppväxande lövträd i tallarnas omedelbara närhet bör tas bort för att gynna
tallarnas tillväxt.

I ärendet yttrade sig:
Saga Laaksonen (M)
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
rekommendera kommunstyrelsen besluta
att gallra lövträden
att tallarna står kvar
Forts sid 3
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 70
att om träden i framtiden blir till fara för egendom eller människors säkerhet bör avverkning ske i det enskilda
fallet
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0632.400

Verksamhetsplan för miljökontorets verksamhetsutredning 2013
Verksamhetsplanens syfte är att visa hur kommunen löser sina tillsynsuppgifter enligt miljöbalkens och
livsmedelslagagens områden utifrån de personalresurser som finns tillgängliga. Planen omfattar även
miljökontorets övriga arbetsuppgifter.
Bilaga: Verksamhetsplan för miljökontorets verksamhetsområde 2013.

I ärendet yttrade sig:
Erkki Visti (C)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att godkänna ”Verksamhetsplan för miljökontorets verksamhetsområde 2013”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0470.211

Detaljplan för Surahammar 10:466 m.fl. (Industrivägen), Surahammar,
Surahammars kommun.
Ett förslag till detaljplan för Surahammar 10:466 m.fl. (Industrivägen), har varit utsänd för samråd under tiden
31 oktober – 27 november 2012, till statliga myndigheter, kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar,
berörda sakägare.
Planhandlingarna har dessutom varit tillgängliga på kommunkontoret, Surahammar och på kommunens
hemsida.
8 yttranden har kommit in under samrådstiden och en samrådsredogörelse har upprättats.
Med hänvisning till kommentarer i anslutning till inkomna yttranden föreslås följande förändringar i
detaljplaneförslaget.
- U-området utvidgas för att tillgodose synpunkter från Skanova och Vattenfall.
- Genomförandebeskrivningen kompletteras rörande fastighetsrättsliga åtgärder i enlighet med
synpunkter från Lantmäteriet.
Det finns inte några kvarstående erinringar från sakägare varför detaljplanen kan ställas ut för granskning.
Bygg- och Miljönämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till detaljplan för Surahammar 10:466 m.fl.
(Industrivägen), för utställning och granskning i enlighet med PBL. 5 kap 18§, under fem veckors tid.
Utställningstid: Fr.o.m. 2012-12-20 t.o.m. 2013-01-24.
BILAGOR
Planhandling
Samrådsredogörelse
Plankarta

I ärendet yttrade sig:
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till detaljplan för Surahammar 10:466 m.fl. (Industrivägen), för utställning
och granskning i enlighet med PBL. 5 kap 18§, under fem veckors tid.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr:

Bygg- och Miljönämndens sammanträdesdagar år 2013
Följande förslag till sammanträdesdagar för år 2013 föreligger.
Nämndens beredning utgörs av ordföranden, vice ordföranden och en ledamot/ersättare enligt rullande
schema.

Beredning

Ledamot/ersättare

Nämnd

3/1
31/1
28/2
26/3 (tisdag)
25/4
23/5
13/6
15/8
12/9
17/10
14/11
5/12

Per Jörgensen
Saga Laaksonen
Johanna Skottman
Benny Andersson
Erkki Visti
Jeanette Jinnestrand
Benita With
Markku Ollila
Per Jörgensen
Johanna Skottman
Saga Laaksonen
Benny Andersson

14/1
11/21)
11/3
8/4
6/5
3/6
24/6
26/8
23/93)
28/10
25/11
16/12

1)

Årsredovisning

2)

Delårsrapport

3)

Budget

Beredningen och nämndens sammanträden börjar kl 14.00.
Beredningen är i Blå rummet och nämnden i Vita rummet i kommunkontoret.

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att ovanstående förslag till sammanträdesdagar antas.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0001 000

Anmälan om delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Byggärenden (B)
Bygglov inkl. startbesked, § 181,182, 187
Bygglov - Förlängning av påbörjat bygglov, §1 92
Rivningslov, § 184
Slutbesked, § 185, 186, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 198
Startbesked, § 183, 188, 196, 197

Miljöärenden (M)
Inrättande av avloppsanordning, § 64
Klagomål vedeldning, § 65
Miljösanktionsavgift, § 63

Parkeringstillstånd
6 st

Bygg- och Miljönämndens beslut
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0002 000

Meddelanden
Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret
1. Från Lantmäteriet:
· Underrättelse om avslutad förrättning. 1 st
· Fastighetsreglering, Hovgården 1:7 och 3:14

2. Information Miljöinspektör:
Skrivelse
· Bekräftelse på tillbakadragen anmälan om installation av värmepump
· Angående slutrapport om kompletterande undersökning och fördjupad riskbedömning för
Surahammars Bruks industriområde
· Miljörapport 2011
Redovisning
· Ekonomisk redovisning för kalkåret 2012

Bygg- och Miljönämndens beslut
Meddelandena noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

