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Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-05-06 1 (25)

 Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 6 maj 2013, klockan 14.00-15.50

Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande
Börje ahlin (S)
Per Jörgensen (S) from § 46
Johanna Skottman (S)
Benny Andersson (V)
Erkki Visti (C)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Markku Ollila (S) tjg. ersättare tom  §45

Övriga deltagande Saga Laaksonen (M)
Marie Andersson, sekreterare
Christina Sandin, § 40
Lisbeth Tägtström § 41
Linnea Hedermo § 42
Monica Magnusson

Utses att justera Benny Andersson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret Surahammar,
Onsdag 8 maj 2013 kl. 11.00

Paragrafer 40-52

Underskrifter Sekreterare
Marie Andersson

Ordförande

Tobias Nordlander

Justerande
Benny Andersson

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-05-08 – 2013-05-30

Utdragsbestyrkande
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BMn § 40

Budgetprognos, januari –april 2013

Christina Sandin, ekonomichef, föredrar Bygg och Miljös prognos för januari – april 2013. 

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att lägga informationen tillhandlingarna
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 41 Dnr: 2012.0502.211

Förslag till detaljplan för Östsura 2:202 m.fl. HAMMARSKOLAN,
Surahammar, Surahammars kommun.

För planområdet finns en gällande detaljplan, laga kraft 2010-04-14. Denna nya detaljplan syftar till att inom 
gällande planavgränsning planmässigt reglera fördelning av kvartersmark för skol- respektive idrottsändamål 
för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning. Användning av kvartersmark och avgränsning av 
planområdet är oförändrad i förhållande till gällande detaljplan.

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande. Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900. 

Bygg- och miljönämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till detaljplan för Östsura 2:202 m.fl. 
Hammarskolan, för samråd under 3 veckors tid.

Samrådstid:  2013-05-08 – 2013-05-29

BILAGOR
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationsplan
Fastighetsförteckning

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att detaljplan för Östsura 2:202 m.fl. HAMMARSKOLAN, Surahammar, Surahammars kommun med 
upprättandedatum 2013-05-06 skickas ut på samråd.

_______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 42 Dnr: 2012.0291.455

Föreläggande med vite enligt 26 kap 9 § samt 2 kap miljöbalken - nedskräpning

Fastighet/adress: Elingbo 7:1

ÄRENDEBESKRIVNING
Klagomål inkom till miljökontoret 2012-05-24. Den klagande uppger att en stor mängd avfall lämnats på en 
liten väg som vanligtvis kan användas till att cykla, rida eller vandra på. 

2012-05-24. Inspektion på platsen. Vid inspektionen bekräftas att en stor mängd avfall lämnats på platsen. 
Avfallet består främst av rivningsmaterial men även avverkade träd och liknande finns i mindre mängder.

2012-05-28. Samtal med Torgny Henningsson. I samtalet framkommer att avfallet är Henningssons, och 
härrör från ett hus som han tvingats riva på grund av dess dåliga skick. Då rivningshuset låg inklämt mellan 
andra fastigheter var Henningsson tvungen att frakta bort avfallet för att kunna sortera det. Efter 
uppläggningen av avfallet på dess nuvarande plats uppger Henningsson att markförhållandena behöver tillåta 
att han kan köra med tunga fordon för att kunna sortera avfallet i containrar på plats samt därefter frakta bort 
containrarna.
Vissa fraktioner så som glas är dock redan sorterade. Med nödvändiga markförhållanden åsyftas i första hand 
att tjälen ska ha hunnit sätta sig i marken. 

2012-05-29. Torgny Henningsson föreläggs att avlägsna rivningsavfallet så fort omgivande förutsättningar 
tillåter detta. 
 
2013-03-27. I ett samtal med Torgny Henningsson uppger han att rivningsavfallet kommer avlägsnas under de 
närmsta dagarna.

Lagstiftning
Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta krav gäller enligt 2 kap. 7 
§ miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla det. Vid denna bedömning ska särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Enligt 15 kap. 1 § miljöbalken avses avfall vara varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller 
avser eller är skyldig att göra sig av med.

Enligt 15 kap. 5a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt. 

Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett 
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
skall efterlevas. 

Forts.sid 4
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. § 42

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att 
till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Miljökontorets bedömning
Med hänsyn till gällande lagstiftning, inkommande klagomål samt den tidsperiod rivningsavfallet befunnits på 
platsen anser miljökontoret att det är skäligt att vitesförelägga Torgny Henningsson att avlägsna 
rivningsavfallet. Miljökontoret anser även att omgivande förutsättningar under den gångna tidsperioden har 
möjliggjort för Henningsson att avlägsna avfallet, trots detta har så inte skett. Vidare bedömer miljökontoret 
att underrättelse ska ske i samband med att avfallet avlägsnas. 

I ärendet yttrade sig 
Benny Andersson (V)
Erkki Visti (C)

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att enligt 2 kap. 1 och 7 §§, 15 kap. 1, 5a och 30 §§ samt 26 kap. 9, 14, 21 §§ miljöbalken  förelägga Torgny 
Henningsson med personnummer 19550606-6991 att:

• undanröja rivningsavfallet på fastigheten Elingbo 7:1, se bifogad kartbild. Rivningsavfallet ska flyttas 
från platsen och omhändertas av godkänd mottagare inom fyra veckor från och med delgivningen av 
detta beslut. Efter att avfallet förflyttats från platsen ska miljökontoret informeras om detta. Beslutet 
ska gälla vid vite av 5 000 kronor. 

Om Torgny Henningsson underlåter att uppfylla ovanstående åtgärd inom förelagd tid kan vitet komma att 
dömas ut.

Nedlagd handläggningstid i ärendet är 3 timmar, timavgiften för miljökontoret är 700 kr, vilket medför att 
2 100 kr ska debiteras verksamhetsutövaren.

Avgift enligt fastställd taxa för Bygg- och Miljönämnden är 2 100 kr. Avgiften faktureras separat.
_______

Bilaga – Mottagningskvitto
Karta över nedskräpningens lokalisering
Hur man överklagar

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 43 Dnr: 2013.0248

Samråd om ny cykelplan för Hallstahammars kommun

Den 9 april 2013 inkom från Hallstahammars kommun till Surahammars kommun en samråd om ny cykelplan.

Syftet med ny cykelplan är att främja ett hållbart resande samt fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder 
på cykelnätet. Planen är ett dokument som ska leda till ett attraktivt  och tillgängligt cykelnät för både 
kommuninvånarna och turister.

Samrådet pågår mellan 8 april till 7 juni 2013.

Förslag till beslut
Hallstahammar har i sin översiktsplan prioriterat bland annat cykel- och gångvägarna (GC-vägar).  I skrivelsen 
tar man upp och påtalar att det saknas cykelvägar mellan kommunernas tätorter och där hastigheterna är höga 
med stor risk för olyckor.

- Bygg- och miljönämnden som tillika är trafiknämnden instämmer och vill gärna i framtiden se att ett 
samarbete mellan kommunerna kan skapas för att överlappa varandras cykelnät mellan kommungränserna och 
där säkerheten är av största vikt. 
 
- Planen är lättförståelig med en mix blandning av texter, bilder och kartor som förstärker och ger en tydlig 
verklighetsbild av cykeltrafiken i Hallstahammars kommun. 

BILAGOR
Samråd - cykelplan

Bygg- och Miljönämnden beslutar

Hallstahammar har i sin översiktsplan prioriterat bland annat cykel- och gångvägarna (GC-vägar).  I skrivelsen 
tar man upp och påtalar att det saknas cykelvägar mellan kommunernas tätorter och där hastigheterna är höga 
med stor risk för olyckor.

- Bygg- och miljönämnden som tillika är trafiknämnden instämmer och vill gärna i framtiden se att ett 
samarbete mellan kommunerna kan skapas för att överlappa varandras cykelnät mellan kommungränserna och 
där säkerheten är av största vikt. 
 
- Planen är lättförståelig med en mix blandning av texter, bilder och kartor som förstärker och ger en tydlig 
verklighetsbild av cykeltrafiken i Hallstahammars kommun
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 44 Dnr: 2013.0246

Cykeltävling sista chansen i Ramnäs

Den 17 april inkom en remiss från Länsstyrelsen till bygg-och miljönämnden angående cykeltävling i Ramnäs.

Ramnäs cykelklubb har ansökt om tillstånd för att få ordna cykeltävlingen ”Sista chansen i Ramnäs”, lördagen 
den 7 september 2013, kl. 10.00-16.00.

Remissen innehåller frågeställningarna - kan tillstånd tillstyrkas enligt ansökan och enligt likalydande 
föreskrifter och villkor som föregående år?  Finns det behov av ytterligare föreskrifter/villkor?

2013-04-18 telefonsamtal för samråd i frågan har skett med gatuingenjör vid  kommunalteknik.

Förslag till beslut
- bygg-och miljönämnden tillstyrker enligt ansökan och enligt likalydande föreskrifter och villkor som 
  föregående år, samt att

- nämnden finner inte att det finns ytterligare behov av föreskrifter för cykeltävlingens genomförande.

I ärendet yttrade sig 

Yrkande

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att bygg-och miljönämnden tillstyrker enligt ansökan och enligt likalydande föreskrifter och villkor som 
  föregående år, samt att

att nämnden inte finner att det finns ytterligare behov av föreskrifter för cykeltävlingens genomförande
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-05-06 8 (25)

BMn § 45 Dnr: 2013.0254

Tillbyggnad av carport samt ändring av tak på befintligt garage

Redogörelse för ärendet 
Ärendet handlar om en tillbyggnad av carport på 55 kvadratmeter samt att det befintliga garagetaket ska 
uppstolpas med bjälkar 45x120 d v s höjas upp för att få en bättre lutning.
 
Fastigheten omfattas av detaljplan (V8). Bestämmelserna innebär bland annat att högst en fjärdedel får 
bebyggas. Fastighetens totala area är 1 030 kvm vilket innebär att 25 procent blir max 257,25 kvm.  
Befintlig byggnadsarea och nya byggnaden blir totalt 251 kvm. 

2013-04-21 berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. 

2013-04-22 sökande har, i en tjänsteskrivelse, beretts möjlighet att yttra sig innan bygg- och miljönämndens 
sammanträde.

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § 
plan- och bygglagen). Ägare av Virsbo 2:97, 2:95, 2:94, 2:89, 2:88 samt Surahammar Virsbo 2:73 bedömts 
vara 

Skäl till beslut 
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna 

lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra 
meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen. 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 
8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.

Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, 
om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och
 31 a § 2. 
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket 1 b, ska en 
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

Handlingar som ingår i ärendet 
Ansökan inkommen 2013-03-28
Anmälan om kontrollansvarig, inkommen 2013-03-28
Situationsritning inkommen 2013-03-28
Planritning  inkommen 2013-03-28
Fasadritning i fyra väderstreck inkommen 2013-03-28

Forts.sid 9

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sektionsritning  inkommen 2013-03-28
Tjänsteskrivelse av byggnadsinspektör, daterad 2013-04-22

Förslag till beslut 

- att avvikelse från detaljplanen lämnas för uppförande av byggnad på prickad mark.

- sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen samt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen

- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, 
  Jan-Erik Mattsson, Kvartsvägen 2, 737 33 Fagersta.

- tekniskt samråd krävs i ärendet. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

- Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och 
   bygglagen.

- avgiften för bygglov är 3 564 kr enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige

Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om 
kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, 
detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

I ärendet yttrade sig 
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att avvikelse från detaljplanen lämnas för uppförande av byggnad på prickad mark.

- sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen samt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen

- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, 
  Jan-Erik Mattsson, Kvartsvägen 2, 737 33 Fagersta.

Forts. sid10
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. § 45

- tekniskt samråd krävs i ärendet. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

- Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och 
   bygglagen.

- avgiften för bygglov är 3 564 kr enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige
_____

Beslutet skickas till,
Sökanden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 46 Dnr: 2013.0145

Strandskyddsdispens för utbyte av trasig 36 kV kabel samt en intill liggande 
kabel

Fastighet: Ramnäs Bruk 2:1, 8:1, 8:2

Sökande: Vattenfall Eldistribution AB, c/o Thomas Josefsson, Fritz Malmströmsväg 3, 739 30 
                Skinnskatteberg

Redogörelse för ärendet 
Ärendet handlar om att Vattenfall behöver byta ut en trasig 36kV kabel och en intill liggande kabel. 
Schakt kommer att utföras med en bredd av 1,0 m och ett djup på 0,7 m. Uppställningsplats för diverse 
arbetsmaterial och fordon sker vid ställverket.  

2013-04-05 inkom från naturvårdsenheten, Länsstyrelsen en kopia från samråd (20 mars, 2013) enligt 
miljöbalken och kulturminneslagen.

Fastigheten omfattas inte av detaljplanebestämmelser eller områdesbestämmelser. Samråd enligt miljöbalken 
och kulturminneslagen har skett den 27 mars 2013. Länsstyrelsen har bedömt ärendet med samråd enligt 12 
kap. 6 § och 11 kap. 9a miljöbalken och 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen m m. 

Skäl till beslut 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 
1. nya byggnader uppföras. 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som 
avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
[2009:532]

Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §
om det finns särskilda skäl. 

Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av
eller dispens från strandskyddet man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen
avser,
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området
    närmast strandlinjen,

Fors.sid 12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
    tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
    området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
    utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap. 18 c §, punkten 1,
miljöbalken, då området har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften.

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan inkom 2013-02-27
Följebrev inkom 2013-02-27 
Översiktskarta inkom 2013-02-27
Karta som visar befintliga kablar 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-23

Förslag till beslut 

- dispens från 7 kap 15§ miljöbalken beviljas för utbyte av en trasig 36 kV kabel samt intill   
   liggande kabel .
   
- sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap 18 c §, punkten 1, området 
   har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
    
- avgiften för ansökan om strandskyddsdispens är 3 560 kr enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Upplysningar
Sökanden upplyses om att länsstyrelsen ska pröva om en kommuns beslut att ge dispens från bestämmelserna
i 7 kap 15 § miljöbalken om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller en brist i 
ärendets handläggning kan ha betydelse för utgången i ärendet. 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till 
om det finns sådant prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske
eller inte.

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller
inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutet skall skickas till Länsstyrelsen i Västmanlands län för prövning av beslutet om dispens.

Forts. sid 13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. § 46

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

- dispens från 7 kap 15§ miljöbalken beviljas för utbyte av en trasig 36 kV kabel samt intill   
   liggande kabel .
   
- sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap 18 c §, punkten 1, området 
   har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
    
- avgiften för ansökan om strandskyddsdispens är 3 560 kr enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.

_____

Beslutet skickas till 
sökande

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 47 Dnr: 2013. 0264

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av uterum/altan

Fastighet: Ramnäs Bruk 2:21

Sökande: Mats Petersson

Redogörelse för ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av uterum/altan, 56 kvm vid Hökebovägen 7, Seglingsberg, Ramnäs.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

I översiktsplanen finns inte några restriktioner eller rekommendationer för det aktuella området. 

Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från Kolbäcksån.

Skäl för beslut
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken, inom ett strandskyddsområde får inte,
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som 
avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
[2009:532]

Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § om
det finns särskilda skäl. 

Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av
eller dispens från strandskyddet man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen
avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området
    närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
    tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
    området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
    utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Forts.sid 14
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. § 47

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap. 18 c §, punkten 1,
miljöbalken, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.

2013-04-24 begäran om grannehörande via telefonsamtal och mail till fastighetsägare på Ramnäs bruk 2:20. 

2013-05-06 det har inkommit följande synpunkter från sakägare,

”Givet att nybyggnationen sker med material och utförande som ansluter till kringliggande   
  byggnader, har jag inget att erinra”.

2013-04-24 sökande ges tillfälle att yttra sig i frågan innan bygg-och miljönämndens sammanträde den 
11 februari 2013.

2013-05-06 inga yttranden har inkommit till bygg- och miljönämnden. 

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan inkom 2013-04-22
Situationsplan inkom 2013-04-22
Översiktsbild
5 st fotografier
Tjänsteskrivelse upprättad 2013-04-24

Upplysningar
Sökanden upplyses om att länsstyrelsen ska pröva om en kommuns beslut att ge dispens från bestämmelserna
i 7 kap 15 § miljöbalken om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller en brist i 
ärendets handläggning kan ha betydelse för utgången i ärendet. 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till 
om det finns sådant prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske
eller inte.

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller
inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutet skall skickas till Länsstyrelsen i Västmanlands län för prövning av beslutet om dispens.

Förslag till beslut 

att dispens från 7 kap 15 § miljöbalken beviljas för bebyggelseändamål.

att sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap 18 c §, punkten 1, då   
     fastigheten är bebyggd och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för     
     strandskyddets syften.

Forts.sid 15
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. § 47

att avgiften för ansökan om strandskyddsdispens är 3 560 kr enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att dispens från 7 kap 15 § miljöbalken beviljas för bebyggelseändamål.

att sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap 18 c §, punkten 1, då   
     fastigheten är bebyggd och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för     
     strandskyddets syften.

att avgiften för ansökan om strandskyddsdispens är 3 560 kr enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.

_____

Beslutet skickas till
Sökande med besvärshänvisning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 48 Dnr: 2013. 0118

Nybyggnad av cykel- och idrottspark

Redogörelse för ärendet
Ärendet handlar om nybyggnad av cykel- och idrottspark i Ramnäs på cirka 3 800 kvadratmeter.  Ramnäs 
cykelklubb har fått 1,8 miljoner kronor från allmänna arvsfonder för att bygga anläggningen. 

Fastigheten omfattas av (R7) och byggprojektets placering överensstämmer med detaljplanens syfte för det 
aktuella området. 

2013-04-26 Berörd sakägare har lämnats möjlighet att yttra sig fram till 22 maj 2013.

2013-05-06 Berörd sakägare har vid telefonkontakt framför att han inte har något emot projektet. 
 
Skäl till beslut
Enligt  6 kap. 1 § plan-och byggförordning (2011:338) krävs det i fråga om andra anläggningar än 
byggnader bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
2. upplag och materialgårdar,
3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift,
4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga 
och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
5. radio- eller telemaster eller torn,
6. vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
7. murar och plank,
8. parkeringsplatser utomhus,
9. begravningsplatser, och
10. transformatorstationer.

Enligt 3 kap. 2 § plan-och byggförordning (2011:338), det som gäller för en byggnads lämplighet enligt 
8 kap. 1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader.

Enligt 3 kap. 5 § plan-och byggförordning (2011:338), det som gäller för en byggnads tillgänglighet och 
användbarhet enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar 
än byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9.

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första stycket endast i 
den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för 
allmänheten.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

http://databas.infosoc.se/lawDocumentViewer.phtml?original_filename=A100900
http://databas.infosoc.se/lawDocumentViewer.phtml?original_filename=A100900
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Forts. sid 18
Forts. § 48

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan inkom 2013-02-19
Situationsplan inkom 2013-02-19
Utdrag ur översiktsplan  inkom 2013-02-19
Situationsplan från primärkarta inkom 2013-02-19

Förslag till beslut

- sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, samt 6 kap. 1 § plan-och byggförordning 

- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  Förslag till kontrollansvarig ska snarast inlämnas till 
  bygg- och miljönämnden..

- tekniskt samråd krävs i ärendet. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

- Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och 
   bygglagen.

- avgiften för bygglov är 21 600 kr enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om 
kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, 
detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

BILAGOR
Utdrag ur artikel i VLT lördagen den 1 december 2012

I ärendet yttrade sig 
Per Jörgensen (S)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Benny Andersson (V)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. sid 18
Forts § 48

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

- sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, samt 6 kap. 1 § plan-och byggförordning 

- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  Förslag till kontrollansvarig ska snarast inlämnas till 
  bygg- och miljönämnden..

- tekniskt samråd krävs i ärendet. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

- Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och 
   bygglagen.

- avgiften för bygglov är 21 600 kr enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

_____

Beslutet skickas till,
Sökanden 
Kontrollansvarig

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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 BMn § 49 Dnr: 2013. 0266

Information - Certifiering av kontrollansvarige från 1 juli 2013

Boverket har länge följt utvecklingen av antalet certifierade kontrollansvariga genom samtal och intervjuer 
med olika aktörer samt spridit information kring detta. Situationen ser olika ut i olika delar av landet. Den 
1 juli, 2013 måste samtliga kontrollansvariga vara certifierade. För att underlätta arbetet med frågor om 
certifierade kontrollansvariga har Boverket tagit fram ett informationspaket*. Boverket kommer den 31 maj att 
redovisa ett uppdrag från regeringen om kartläggning av behovet av kontrollansvariga.

• http://www.boverket.se/ka  

Förslag till beslut 

- att tacka för informationen

I ärendet yttrade sig 
Erkki Visti (C)
Jeanette Jinnestrand (F)

Yrkande

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att tacka för informationen

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

http://www.boverket.se/ka
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BMn § 50 Dnr: 2013. 0275

Parkeringsövervakning i Surahammars kommun

Trafikgruppen har under sina träffar diskuterat kring problemet med felparkeringar runt om i hela kommunen. 
Polisen har informerat om felparkeringar och böter som ett sätt att komma ifrån problemet.

Byggnadsinspektören har under året fått många påringningar om bilar som står väldigt olämplig och i de flesta 
fall olagligt. Vanligt förekommande är vid vändhållplatser, parkering mot färdriktning, skymmer sikt i 
korsningar och eller backar.  En viktig punkt är att felparkeringar kan orsaka kan orsaka allvarliga 
trafiksituationer. 

Sedan år 1992 har varje kommun rätt att besluta om vilken avgiftsnivå som ska gälla enligt 
Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Markägare har rätt att ta ut enligt Lag (1984:318) en kontrollavgift vid 
olovlig parkering, dock inte högre avgift än den som kommunen beslutat angående felparkeringsavgiften d v s 
500 kr.

Skäl till beslut
Enligt 1 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i 
fråga om överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av
1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register,
2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens,
om överträdelsen inte är belagd med straff. Lag (2001:564).

Enligt 2 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift
, överträder någon föreskrift som avses i 1 § är han skyldig att erlägga avgift (felparkeringsavgift).

Enligt 3 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, Regeringen får ange det högsta och det lägsta belopp som 
felparkeringsavgifter får fastställas till. Beloppen får därvid varieras med hänsyn till skilda slag av 
parkeringsöverträdelser. Att beloppet höjs i vissa fall framgår av 6 § andra stycket. Avgiftens belopp fastställs 
av regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Lag (1985:19).

Enligt 4 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, fordonets ägare ansvarar för att felparkeringsavgiften 
betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet frånhänts honom 
genom brott. Med fordonets ägare avses,

1. den som när överträdelsen skedde var antecknad som fordonets ägare i något av de register som avses i 1 § 
1 eller 2 eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden för överträdelsen,

2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 1 § 3, den som vid samma tid innehade 
licensen. Lag (1988:1180).

Enligt 1 §  Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, en markägare som upplåter ett område 
för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut 
en avgift (kontrollavgift) om ett4 fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har 
beslutat (olovlig parkering). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/#P6S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/#P1
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Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen (1976:206) om 
felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken.

Enligt 3 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering,  Kontrollavgift får tas ut endast om 
parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen 
skall utföras med vägmärken.

Enligt 4 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, Kontrollavgiften får inte överstiga den 
felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.
Om felparkeringsavgiften har fastställts till olika belopp för skilda delar av kommunen eller för skilda slag av 
överträdelser, får den kontrollavgift som tas ut för en olovlig parkering inte överstiga den felparkeringsavgift 
som har fastställts för det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen 
ägde rum. Lag (1986:377). 

Handlingar som ingår i beslutet
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att,

- parkeringsövervakning ska ske inom Surahammars kommun, samt att

- avgiften för felparkering inom Surahammars kommun fastställs till 500 kronor för;

1. Parkering där det är stannaförbud  enligt lokala trafikföreskrifter
2. Parkering där det är parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter
3. Parkering på gång- och/eller cykelbana
4. Parkering på övergångsställe
5. Parkering i vägkorsning

6. Parkering på busshållsplats och kollektivkörfält
7. Parkering på parkeringsplats för personer med rörelsehinder
8. Parkering mot färdriktning

I ärendet yttrade sig 
Benny Andersson (V
Per Jörgensen (S)
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Yrkande

Bygg- och Miljönämnden beslutar
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760206.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760206.htm
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parkeringsövervakning ska ske inom Surahammars kommun, samt att

Forts. sid 23
Forts. § 50

- avgiften för felparkering inom Surahammars kommun fastställs till 500 kronor för;

9. Parkering där det är stannaförbud  enligt lokala trafikföreskrifter
10. Parkering där det är parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter
11. Parkering på gång- och/eller cykelbana
12. Parkering på övergångsställe
13. Parkering i vägkorsning

14. Parkering på busshållsplats och kollektivkörfält
15. Parkering på parkeringsplats för personer med rörelsehinder
16. Parkering mot färdriktning

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 51 Dnr: 2013.0005.  000

Anmälan om delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

Byggärenden (B)
Bygglov, § 027, 
Bygglov inkl. startbesked, § 033, 
Slutbesked § 028, 029, 030, 031, 034, 035, 036
Startbesked, § 021, 022, 023, 024, 025, 026, 032, 037

Miljöärenden (M)
Installation av värmepump, § 42
Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning samt årlig kontrollavgift, § 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 43, 44, 45,46,47, 48 49, 50, 
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om årlig avgift, § 16, 

Bostadsanpassningsbidrag (BAB)
2013-04-13/ § 004, 005, 006 
2013-04-14/ § 007, 008, 009, 010, 011, 012

Parkeringstillstånd (P)
2013-04-14/ 009, 010, 011, 012

Ordförandebeslut (O)
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, § 2

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att lägga informationen till handlingarna

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-05-06 25 (25)

BMn § 52 Dnr: 2013.0006   000

Meddelanden

Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:

1.  Från Länsstyrelsen: Från Lantmäteriet:
Underrättelse om avslutad förrättning – Avstyckning från Olberga 13:6

2. Från Vägverket, Polisen, Trafikärenden:
Trafikverket - Information om ianspråktagande av mark

3. Information Miljöinspektör:
Skrivelse –Klagomål vid fastighet Ramnäs Kyrkby 1:91, Hejarvägen 1 för kommunicering

Utförd provtagnning vid dränering av husgrund
Beviljande av uppskov
Avslutat ärende.2013.0043   445
Hantering av massor från utbyggnad av hjulverkstad
Begäran om årsrapport för kyl- och värmepumpanläggning för 2012 Virsbo 7:1
Begäran om årsrapport för kyl- och värmepumpanläggning för 2012 Surahammar 9:782
Årsrapport för verksamhetsåret 2012
Bekräftelse på inlämnat skrotningsintyg för stationär kyl-/värmepumpanläggning
Anvisningar om nedgrävning av avliden häst på fastighet Lisjö 5:42

Yttrande - Ansökan om tillstånd med diarienummer A014.332/2013
Ansökan om tillstånd med diarienummer A022.789/2013
Ansökan om tillstånd med diarienummer A022.295/2013

4. Övrigt:
Protokollsutdrag från Socialnämnden

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att lägga informationen till handlingarna
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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