
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-06-03 1 (18)

 Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 3 juni  2013, klockan 14.00 –15.00

Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande
Benita With (S)
Markku Ollila (S)
Benny Andersson (V)
Erkki Visti (C)
Saga Laaksonen (M)

Övriga deltagande
Monica Magnusson, Byggnadsinspektör

Utses att justera Erkki Visti

Justeringens plats och tid Kommunkontoret Surahammar, klockan 15.00

Paragrafer

Underskrifter Sekreterare
Monica Magnusson

Ordförande
Tobias Nordlander

Justerande
Erkki Visti

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utdragsbestyrkande
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BMn 52 § Dnr: 2013.0200

Förhandsbesked för nybyggnad av garage

Sökande: Ann-Marie Andersson, Trädgårdsgatan 24 A, 735 33 Hallstahammar
Fastighet: Olberga 1:83

Redogörelse för ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av kallgarage på fastighet Olberga 1:83, Olbergavägen 181.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Området är i antagen översiktsplan från år 1990 inte benämnd som sammanhållen bebyggelse. Det finns två 
fastigheter inom avstånd 100-200 meter. Området är inte av riksintresse.

2013-05-19 Berörda sakägare har i en skrivelse beretts möjlighet till yttranden för sökt åtgärd.

2013-06-03 Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd.

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § 
plan- och bygglagen). Ägare av Olberga 1:84, 1:82 har bedömts vara berörda. 

Skäl till beslut 
Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen och 3 kap 1 § miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning.

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 – 3, 6, 7, 9 – 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 
kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och 
bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ plan- och 
bygglagen. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, inkommen 2013-03-21
Situationsplan, inkommen 2013-03-21
Tjänsteskrivelse upprättad 2013-05-19

Forts. sid 3
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. §

Förslag till beslut 
- Som förhandsbesked enligt 9kap 17 § plan-och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas 
  på den avsedda platsen enligt ansökanshandlingarna.

- Avgiften för förhandsbesked är 3 738 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.

I ärendet yttrade sig 

Yrkande

Bygg- och Miljönämnden beslutar,
- Som förhandsbesked enligt 9kap 17 § plan-och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas 
  på den avsedda platsen enligt ansökanshandlingarna.

- Avgiften för förhandsbesked är 3 738 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Upplysningar
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen 
om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

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

____
Beslutet skickas med besvärshänvisning till:
Sökande

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn 53 § Dnr: 2012.0552

Rivning av befintlig carport samt bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av garage

Sökande: Mathias Hamrin, Olbergavägen 218,  735 91 Surahammar
Fastighet: Olberga 5:1

Redogörelse för ärendet 
Ansökan avser rivning av carport samt tillbyggnad ombyggnad av garage. Garaget ska inte ha något avlopp.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Området är i antagen översiktsplan från år 1990 benämnd förenklad samlad bebyggelse då området innehar ca 
10-20 hus. 

2013-02-18 berörda sakägare har i en skrivelse beretts möjlighet att yttra i ärendet enligt sändlista.

2013-03-11 inkom yttrande från Majlis och Stig Wiik, på fastighet 5:2 följande yttrande, citat:
”Vi vill yttra följande: Vi motsätter oss placeringen av den nya byggnaden enl. den rödmarkerade delen på  
nybyggnadskartan. Ombyggnad av carport till garage och förråd   14x10 enl ritning, skall vara 4,5 m ifrån  
våran tomtgräns inte som nu lite drygt 1m.”

2013-03-15 inkom två tillägg till ovan yttrande, citat:
Lägesmarkering enl. tomtkarta (rödmålat)
Kan ej godtas på grund av att snöras hamnar på våran tomt vilket även medför att placerat staket eller 
häck byggnation ”är ej bestämt vilket” kommer att täckas av snö och även få tryck av nedfallen snö som  
därav kommer att förstöra detta. Därför skall byggnationen ej byggas närmar än 4,5 meter eller enligt plan-
och bygglagen.”

Det andra tillägget är skrivet lika som ovan men med ändring efter ”…och bygglagen vilket nuvarande 
byggnad ej följer.”

2013-03-28 sökande delges grannarnas yttranden och beretts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter.

2013-05-19 Underrättelse skickas till sökande och berörd sakägaren innan bygg- och miljönämndens 
sammanträde.

2013-05-20 inkom från sökande tre måttsatta situationsplaner samt förtydligande.

2013-05-21 samtal till grannens son för att informera om ny information. Sonen hämtar underlaget på 
kommunkontoret idag.

2013-06-03 Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd.

2013-06-03 Sökande har inte framfört synpunkter mot sökt åtgärd.

Forts.sid 5
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. §

Förslag till beslut 
Området betraktas som sammanhållen bebyggelse i enlighet med plan-och bygglagens definition (2010:900)

Sökt rivningslov beviljas med stöd av 9 kap 10 § plan-och bygglagen.

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan-och bygglagen.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som Kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, 
Göran Pettersson.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

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

Avgiften för rivningslov och bygglov är 7 583 kronor.

Yttranden 
Ärendet har remitterats till nedanstående berörda fastighetsägare; 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § 
plan- och bygglagen). Ägare av Olberga 5:2 samt 1:81 har bedömts vara berörda. 

Skäl till beslut 
Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen och 3 kap 1 § miljöbalken ska prövningen av lov eller 
förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 – 3, 6, 7, 9 – 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser 

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 
kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och 
bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ plan- och 
bygglagen.

Forts.sid 6

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. §

Handlingar som ingår i ärendet 
Ansökan inkom 2012-09-18 
Karta över avstyckning från 5:1, inkom 2012-09-18 
Situationsplan över omkringliggande fastigheter, inkom 2013-05-19
Tjänsteskrivelse upprättad 2013-05-19
Tre situationsplaner med mått och förtydligande, inkom 2013-05-20

I ärendet yttrade sig 
Saga Laaksonen

Yrkande

Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
Området betraktas som sammanhållen bebyggelse i enlighet med plan-och bygglagens definition (2010:900)

Sökt rivningslov beviljas med stöd av 9 kap 10 § plan-och bygglagen.

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan-och bygglagen.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som Kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, 
Göran Pettersson.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

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

Avgiften för rivningslov och bygglov är 7 583 kronor.

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 kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, 
detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

_____
Beslutet skickas med besvärshänvisning till:
Sökande

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn 54 § Dnr: 2013.0263

Ansökan om strandskyddsdispens

Sökande: Johan Eriksson, Hammarleden 294, 730 60 Ramnäs
Fastighet: Ramnäs Prästgård 1:32

Redogörelse för ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av befintligt bostadshus 44 kvm samt nybyggnad av uterum/altan, 26 kvm på 
befintlig garagebyggnad, Hammarleden 294 i 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 Magsjön.

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 8
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. §

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.

2013-05-21 berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämndens sammanträde  

2013-05-21 sökande ges tillfälle att yttra sig i frågan innan bygg-och miljönämndens sammanträde

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan inkom 2013-04-10
Situationsplan inkom 2013-04-22
Tjänsteskrivelse upprättad 2013-05-19

Förslag till beslut 
Dispens från 7 kap 15 § miljöbalken beviljas för bebyggelseändamål.

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.

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

I ärendet yttrade sig 

Yrkande

Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
Dispens från 7 kap 15 § miljöbalken beviljas för bebyggelseändamål.

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.

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.
Forts.sid 9

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. §

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.

_____
Beslutet skickas med besvärshänvisning till:
Sökande

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn 55 § Dnr. 2013.0298

Begäran om synpunkter för tillägg till fastställd arbetsplan för byggnation av 
mötesfri landsväg på väg 66 mellan Surahammar – Sothällen

Sökande: Trafikverket
Ärende: Reviderad fyrvägskorsning vid Ramnäs kyrka och väg 66.

Redogörelse för ärendet
Angående tillägg till fastställd arbetsplan handlar om att när planen fastställdes var bedömningen att 
trafiksäkerhet avseende fyrvägskorsningar skulle byggas bort d v s genom att en så kallad
C-korsning skulle byggas istället. Under de senaste åren har det visat sig att upphinnandeolyckor vid dessa 
korsningar har ökat då tung trafik tvingas göra två stycken 90-gradiga svängar på en kort sträcka vilket kan 
innebära ett stillastående på den högre trafikerade vägen.

Trafikverk ska upprätta ett tillägg till fastställd arbetsplan med anledning av att planen inte kommer att 
realiseras i fråga om byggande av ny utfartsväg från Ramnäs kyrka, Surahammar, till riksväg 66.

Tillägget till planen kommer att ske enligt enkelt förfarande genom att samråd kommer att ske med berörda 
fastighetsägare i Surahammars kommun.

Eventuella synpunkter ska inkomma till Trafikverket senast den 10 juni 2013.

Handlingar som ingår i ärendet 
Skrivelse inkom 2013-05-14
Tillägg till arbetsplan inkom 2013-05-14
Planritning inkom 2013-05-14
Reviderad planritning inkom 2013-05-14 

Förslag till beslut 
- Enligt ritningen som visar på en slopad förskjuten fyrvägskorsning tolkas som en bättre åtgärd.

- Nämnden vill påpeka att det är viktigt att sikten måste vara god åt båda färdriktningarna.

- Det är också av vikt att det upprättas tillräckligt med belysning i korsningen, med tanke på den mörka 
  årstiden mellan september – mars månad.

Yrkande

I ärendet yttrade sig

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och Miljönämnden beslutar

- Enligt ritningen som visar på en slopad förskjuten fyrvägskorsning tolkas som en bättre åtgärd.

- Nämnden vill påpeka att det är viktigt att sikten måste vara god åt båda färdriktningarna.

- Det är också av vikt att det upprättas tillräckligt med belysning i korsningen, med tanke på den mörka 
  årstiden mellan september – mars månad.

_____

Beslutet skickas till:
Trafikverket

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn 56 § Dnr 2013.0172

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad

Sökande: Scando AB
Fastighet: Ramnäs Bruk 8:3, Lancashirevägen 5C.

Redogörelse för ärendet
Ansökan avser nybyggnad av lagerhall vid Lancashirevägen 5 C i Ramnäs.

Området ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Tillbyggnaden ska uppföras på mark som är för industriområdets ändamål.

Området ingår i Strömsholms kanalmiljö som är ett riksintresse för kulturmiljövården.

2013-04-06 Ärendet remitterades till Länsstyrelsen för yttrande. 

2013-04-29 inkom yttrande från Länsstyrelsen utan erinran mot byggnationen.

Berörda sakägare, Ramnäs bruk 8:4, 8:5 samt 8:7, har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd.

Skäl till beslut 
Ansökan bedöms uppfylla kraven i PBL 9 kap 31 §.

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan inkommen 2013-03-19  
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2013-04-06
Situationsplan inkommen 2013-04-05
Tjänsteskrivelse daterad 2013-05-22

Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Didrik Andersson, 
Björkmätargatan 1, 723 45 Västerås som är certifierad kvalitetsansvarig behörighet N enligt 9 kap. 14 § i den 
upphävda plan- och bygglagen (1987:10). 

Avgiften för bygglovet är 22 428 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för 
bygglovsavgiften skickas separat. 

I ärendet yttrade sig

Yrkande

Forts.sid 12
Forts. §
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och Miljönämnden beslutar

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Didrik Andersson, 
Björkmätargatan 1, 723 45 Västerås som är certifierad kvalitetsansvarig behörighet N enligt 9 kap. 14 § i den 
upphävda plan- och bygglagen (1987:10). 

Avgiften för bygglovet är 22 428 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för 
bygglovsavgiften skickas separat. 

Upplysningar 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Samråd har genomförts 2013-05-22.

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 kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga 
kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

Beslutet skickas med besvärshänvisning till
Sökande

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-06-03 14 (18)

BMN 57 § Dnr 2013.0315

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två Silos 
Sökande: Uponor AB
Fastighet: Virsbo 7:1, Nordanövägen 2

Redogörelse för ärendet 
Ansökan handlar om förhandsbesked för nybyggnad av två silos för materialhantering inom industriområdet i 
Virsbo.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

I antagen fördjupad översiktsplan för Virsbo finns ingen restriktion eller andra krav för industriområdet.

Området omfattas inte av riksintressen.
 
De två silon ska placeras inom industriområdet och bedömningen är att ingen sakägare eller granne blir berörd 
av åtgärden.

Skäl till beslut 
Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen och 3 kap 1 § miljöbalken ska prövningen av lov eller 
förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna 
enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap 
plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ 
plan- och bygglagen.  

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 – 3, 6, 7, 9 – 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser.
 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna 
enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 
2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 
§§ plan- och bygglagen.

Forts sid 14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-06-03 15 (18)

Forts

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan inkommen 2013-05-22
Situationsplan inkom 2013-05-22
Fotodokumentation inkom 2013-05-22

Förslag till beslut 
- Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan 
   tillåtas på den avsedda platsen med nedanstående villkor,

Villkor: 
Att produktionshöjningen ryms inom befintligt tillstånd enligt miljöbalken (1998:808).
Kontakta Länsstyrelsen i Västmanland.

- Avgiften för förhandsbeskedet är 3 738 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

I ärendet yttrade sig

Yrkande

Bygg- och Miljönämnden beslutar

- Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan 
   tillåtas på den avsedda platsen med nedanstående villkor,

Villkor: 
Att produktionshöjningen ryms inom befintligt tillstånd enligt miljöbalken (1998:808).
Kontakta Länsstyrelsen i Västmanland.

Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande 
bygglovprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 

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

______
Beslutet skickas med besvärshänvisning till,
Sökanden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
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BMn 58 § Dnr. 2013.0229

Bostadsanpassningsbidrag för handtag på balkongdörr

Fastighet: Surahammar 9:482

Ansökan handlar om bostadsanpassningsbidrag för byte av dörrvred på balkongdörr. Sökande kan inte själv 
öppna eller stäng balkongdörren.

Skäl till beslut 
Enligt 6 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bostadsanpassningsbidrag för
åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall
anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig
som bostad för den funktionshindrade.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än
behovet av anpassning. 

Bidrag lämnas inte för grundläggande bostadsfunktioner, normalt bostadsunderhåll eller byggtekniska
brister.

2013-05-22 samtal med god man som informerade om att dörrvredet är åtgärdat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan inkom 2013-04-12
Intyg inkom 20163-04-13
Tjänsteskrivelse upprättad

Förslag till beslut 

- Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för sökt åtgärd.

I ärendet yttrade sig 

Yrkande

Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
- Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för sökt åtgärd.

_____
Beslutet skickas med besvärshänvisning till:
Sökande  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-06-03 17 (18)

BMn 59 § Dnr: 2013.0005.  000

Anmälan om delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

Byggärenden (B)
Bygglov inkl. startbesked, § 039, 040, 
Slutbesked § 041, 042

Miljöärenden (M)
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken, § 63
Installation av värmepump, § 52, 58
Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning samt årlig kontrollavgift, § 53, 54, 55, 56, 59, 60
Klagomål- Bostadsmiljö, § 62
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om årlig avgift, § 51, 57

Bostadsanpassningsbidrag (BAB)
 § 003, 013, 014,015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023

Parkeringstillstånd (P)
 § 013

Ordförandebeslut (O)
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, 
§ 003

Beslut om blomlådor (T)
§ 003, 004, 005, 006, 006

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att lägga informationen till handlingarna

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-06-03 18 (18)

BMn 60 § Dnr: 2013.0006   000

Meddelanden

Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:

1. Information Miljöinspektör:
Skrivelse – Miljörapport 2012, 3 st

Bekräftelsebrev ang.inlämnad kontrollrapport för 
stationär kyl-/värmepumpanläggning, 5 st
Tillsyn enligt livsmedelslagen, 2 st
Anmälan av ny biltvätt,  1 st
Avveckling av kvicksilver, 1 st
Ombyggnad av lada, Schenströmska herrgården, 1 st
Ärende om miljösanktionsavgift, 1 st

Yttrande – Tillfälligt utökat tillstånd för servering av alkoholdrycker, 1 st
Över radonbidragsansökan, 4 st

2. Information Byggnadsinspektör
Remiss angående ansökan till uppvisning väg, Classic Damrally, den 8 juni 2013.

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att lägga informationen till handlingarna

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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