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Plats och tid

Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 24 september 2012, klockan 14.00 –14.55

Beslutande

Tobias Nordlander (S) ordförande
Benny Andersson (V)
Erkki Visti (C)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Benita With (S) tjg.ersättare
Markku Ollila (S) tjg.ersättare
Saga Laaksonen (M) tjg.ersättare

Övriga deltagande

Jan-Erik Mattsson
Monica Magnusson
Lisbeth Tägtström
Marie Andersson
Cristina Sandin, ekonomichef t.o.m. § 53

Utses att justera

Benny Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Surahammar,
Onsdagen den 26 september kl. 15.00

Paragrafer
Underskrifter

49-56
.........................................................................
Marie Andersson

Sekreterare

Ordförande

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

Justerande

.........................................................................
Benny Andersson

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0502.211

Ändring av detaljplan för Östsura 2:202 m.fl, Hammarskolan, Surahammar,
Surahammars kommun.
Gällande detaljplan antogs av KF, 2010-03-22, §23.
En ny detaljplan måste upprättas för att kunna möjliggöra ny fastighetsbildning, så skolbyggnaderna bildar en
egen fastighet, Östsura 2:202 och för att området för idrott m.m. ska kunna överföras till fastigheten
Surahammar 9:720.
Detaljplanen avses att handläggas med normalt förfarande.

I ärendet yttrade sig
Saga Laaksonen (M)
Benita With (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att godkänna att ett förslag till ändring av detaljplan avseende fastigheten Östsura 2:202 m.fl, Hammarskolan,
upprättas.
att Surahammars kommun avser att genomföra detaljplanearbetet i egen regi.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0516.211

Ändring av detaljplan för Surahammar 10:260, 10:261, samt del av Surahammar
9:722, Björnstugan, Surahammar, Surahammars kommun.
Till Bygg- och miljönämnden har det inkommit en begäran om planändring för ett område vid Björnstugan i
Surahammar. Planändringen kommer till största delen att beröra fastigheterna Surahammar 10:260-261, men
även av parkmarken för del av Surahammar 9:722.
Planändring erfordras för att bygga ut Björnstugan.
För Björnstugeområdet finns en gällande detaljplan som antogs av KF, 1973-12-19, §136.
Det berörda området är avsett för bostadsändamål och parkmark.
Detaljplanen avses att handläggas med normalt förfarande.

I ärendet yttrade sig
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Saga Laaksonen (M)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att godkänna att ett förslag till ändring av detaljplan avseende fastigheterna Surahammar 10:260, 10:261, samt
del av Surahammar 9:722, Björnstugan, Surahammar, upprättas.
att Surahammars kommun avser att genomföra detaljplanearbetet i egen regi.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0280.211

Detaljplan för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285,
Kv. Vråken, (F d Skogslundsskolan), Surahammars kommun.
Detaljplanen, för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285, Kv. Vråken, (F d Skogslundsskolan),
har varit utställd för granskning under tiden 11 juni 2012 – 23 juli 2012 på Kommunkontoret, och på
Surahammars bibliotek. Planhandlingarna har även varit tillgängliga via kommunens hemsida.
Under granskningstiden har inte inkommit några yttranden som innebär erinran mot planförslaget.
Surahammarshus AB har framfört önskemål om revidering av plankartan för att göra det möjligt att bygga
ytterligare bostadshus inom västra delen av planområdet.
Önskemål från Surahammarshus AB är tillgodosett. Någon ytterligare förändring i planförslaget föreslås inte.
Detaljplanen kan därför nu antas i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap 27§.
BILAGA
Utlåtande efter granskning

Bygg- och Miljönämndens beslutar
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285, Kv. Vråken, (F d
Skogslundsskolan), Surahammars kommun, upprättad 2012-04-10 och senast reviderad 2012-09-11.
att detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3
kap MB.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0521

Återlämnande av särskilda allmänna handlingar
Det inträffar ibland att sökande vill av olika skäl återta sin ansökan. Hanteringen av dessa handlingar
kan ske på två sätt – genom arkivering eller ett beslut från fullmäktige som möjliggör att dessa kan
återsändas till sökande. Enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får en kommunal myndighet inte utan
vidare avhända sig allmänna handlingar. Återlämnande kan, trots det, ske med stöd av särskilt beslut
av fullmäktige, vilket kan vara lämpligt då det rör sig om vissa handlingar, vars betydelse relativt
snabbt upphör.
Vanligast förekommande är handlingar gällande olika ansöknings- eller tillståndsärenden, där den
sökande dragit tillbaka sin ansökan. Arkivmyndigheten, det vill säga kommunstyrelsen, kan föreslå
fullmäktige att fatta beslut om att vissa handlingar får återlämnas till den som lämnade in
handlingarna till kommunen.
Byggnadsinspektören gör bedömningen att det i dessa fåtal fall kan vara motiverat att ovan förslagna
handlingar ska få återlämnas till den sökande när de inte längre är aktuella för kommunen. Det är
lämpligt att bestämmelsen förs in i den generellt gällande dokumenthanteringsplanen.

Bygg- och Miljönämnden beslutar,
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

att följande handlingar får återlämnas efter inaktualitet:
- ansöknings- eller tillståndshandlingar där sökande tagit tillbaka sin ansökan, samt att
- bestämmelsen förs in i gällande dokumenthanteringsplanen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0543 042

Budget 2013
Christina Sandin, ekonomichef, presenterar förutsättningarna inför budget 2013 och ett preliminärt
budgetförslag.

BILAGA
Budget 2013

I ärendet yttrade sig
Saga Laaksonen (M)
Benita With (S)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Erkki Visti (C)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att lägga presentationen till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BMn § 54

Information
Monica Magnusson, byggnadsinspektör, informerade om kommunens medverkan på bygg-och boende mässan
i ABB Arena Syd, Rocklunda Västerås den 21-23 september 2012.

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att tacka för informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012.0001 000

Anmälan om delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Byggärenden (B)
Bygglov inkl. startbesked, § 104, 123, 125, 129
Nybyggnad, § 113
Slutbevis, § 111,
Slutbesked, § 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 127
Startbesked, § 107, 112, 114, 121, 122, 124, 126, 130

Miljöärenden (M)
Ansökan om inrättande av avloppsanordning, § 51, 52
Beslut om förbud, § 48
Föreläggande enligt 26 kap 9 § samt 2 kap miljöbalken, § 53
Installation av värmepump, § 46, 54

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 Länsstyrelsen:
Underrättelse - Angående ändring av fastighets kommuntillhörighet enligt 5 § lagen (1970:991) om
ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, LÄIF
Beslut – Medgivande till fastighetsbildning som medför ändring av gräns för kommun
enligt 3 kap. 11 § fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL samt ändring av fastighets
kommuntillhörighet enligt 5 § lagen (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med
fastighetsbildning, LÄIF
Beslut – Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut
Remiss angående ansökan om tillstånd till rallytävling på väg och svarsyttrande samt beslut. Dnr
2002.0388

2. Från Lantmäterimyndigheten i Västerås
Underrättelse om avslutad förrättning från Ramnäs kyrkby 1:282.
Underrättelse om avslutad förrättning från Ramnäs bruk 2:1 samt fastighetsreglering berörande
styckningslotten och Säter 1:2.

3. Information Miljöinspektör:
Skrivelse – Sanering av jordgetingar på förskolan Skogsgläntan i Surahammar
Årsrapport 2011
Stoftmätning vid slungblästern 2012
Beställning av sjökalkning , Surahammars kommun
Inspektionsrapport - Tillsyn enligt miljöbalken

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

