
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-06-24 1 (11)

 Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 24 juni 2013, klockan 14.00-15.20

Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande
Per Jörgensen (S)
Johanna Skottman (S)
Benny Andersson (V)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Benita With (S) tjg.ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, sekreterare
Lisbeth Tägtström § 61
Sahel Strömberg § 61
Linnea Hedermo
Carina Rosendal

Utses att justera Johanna Skottman

Justeringens plats och tid Kommunkontoret Surahammar,
Onsdag 26 juni kl. 14.00

Paragrafer 61-68

Underskrifter Sekreterare
Marie Andersson

Ordförande

Tobias Nordlander

Justerande
Johanna Skottman

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-06-26 – 2013-07-18

Utdragsbestyrkande
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BMn § 61 Dnr: 2012.0502.211

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

Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 8 maj-29 maj 2013 till statliga myndigheter, 
kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar och berörda sakägare. Planhandlingarna har 
dessutom funnits tillgängliga på kommunkontoret, Surahammar samt kommunens hemsida.

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

Efter samrådet har Länsstyrelsen och berörda sakägare underrättats om granskningsutlåtande och lämnats 
tillfälle att granska detsamma och senast den 20 juni 2013 lämna synpunkter. Länsstyrelsen har lämnat 
yttrande utan erinran mot planförslaget. I övrigt har det inte inkommit några synpunkter. Bygg- och 
Miljönämnden kan därmed anta detaljplanen i enlighet med Kommunfullmäktiges delegationsbeslut 
2012-05-14, § 55.

BILAGOR
Granskningsutlåtande
Utlåtande över detaljplan

Förslag 
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att anta detaljplan för Östsura 2:202 m.fl. HAMMARSKOLAN,Surahammar, Surahammars kommun.

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att anta detaljplan för Östsura 2:202 m.fl. HAMMARSKOLAN, Surahammar, Surahammars kommun.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-06-24 3 (11)

BMn § 62 Dnr: 2013.0350   000

Mötes- och resepolicy

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ”Mötes- och resepolicy för Surahammars kommun”. Policyn gäller 
alla anställda och förtroendevalda inom kommunen.

Resepolicyn utgår från fyra övergripande mål:

- Miljö
- Säkerhet
- Effektivitet
- Föredöme.

Förvaltningen föreslår att policyn skickas på remiss till kommunens nämnder och bolag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-29, § 39, att för synpunkter överlämna förslaget till policy till alla 
nämnder samt till de kommunala bolagen och att ev synpunkter skall avlämnas senast 2013-08-01

BILAGA:
Mötes- och resepolicy för Surahammars kommun.

Förslag 
Bygg- och miljönämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen att ta följandesynpunkter på Mötes- och 
resepolicy:i beaktan

att det är syftes fel när det står Mötespolicy,  när det gäller transporter till och från möten

att ta bort allergiframkallande sällskapsdjur och skriv inga sällskapsdjur är tillåtna att transporteras i bilarna 
(sid 1) 

att vad menas med skydd för fotgängare? Är det backsensorer som avses, så finns inte det på alla kommunens 
bilar (sid 4)

att vad menas med stora miljö- och trafiksäkerhetskrav? (sid 5)

att hur stor kompetens har budgetansvarig chef  att avgöra om arbetstagarens fordon är lämpligt eller inte? 
(sid 5)

att är det tillåtet att transportera förskolebarn i personalens egna bilar, vilket sker idag med hjälp av 
underskriva lappar från föräldrar, eller är det tillåtet enbart i kommunens bilar?

Forts. sid 4
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Frts. § 62

I ärendet yttrade sig
Bennt Andersson (V)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Benita With (S)
Johanna Skottman (S)
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
rekommendera kommunstyrelsen att ta följandesynpunkter på Mötes- och resepolicy:i beaktan

att det är syftningsfel när det står Mötespolicy, när det gäller transporter till och från möten 

att ta bort allergiframkallande sällskapsdjur och skriv inga sällskapsdjur är tillåtna att transporteras i 
kommunens bilarna (sid 1) 

att vad menas med skydd för fotgängare? Är det backsensorer som avses, så finns inte det på alla kommunens 
bilar (sid 4)

att vad menas med stora miljö- och trafiksäkerhetskrav? (sid 5)

att hur stor kompetens har budgetansvarig chef att avgöra om arbetstagarens fordon är lämpligt eller inte? 
(sid 5)

att är det tillåtet att transportera förskolebarn i personalens egna bilar, vilket sker idag med hjälp av 
underskriva lappar från föräldrar, eller är det tillåtet enbart i kommunens bilar?
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 63 Dnr: 2013.0301

Revisionsrapport – ”Övergripande granskning av intern kontroll”

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en övergripande granskning av intern 
kontroll i Surahammars kommun. Syftet med granskningen är att ta reda på om den interna kontrollen hos 
nämnderna är tillräcklig.

Resultatet av granskningen har sammanfattats i en rapport som behandlats och godkänts av revisorerna vid sitt 
sammanträde 27 mars 2013. 

Skriftligt svar ska lämnas till revisionen senast 31 augusti 2013.

Redogörelse för ärendet 
Bygg-och miljönämnden har fått kritik av revisorerna för att det inte har upprättats en intern kontrollplan över 
nämndens ansvarsområde. En intern kontrollplan ska visa på hur nämndens ansvarsområden bedrivs i enlighet 
med fullmäktiges mål och riktlinjer. Ett syfte är att säkerställa nämndens ansvar för en god ekonomisk 
hushållning samt att rätt resurser och kompetens finns för att kunna fullfölja uppdraget från fullmäktige.

Skäl till beslut 
Enligt kommunallag kap 6 § 7 skall nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon 
annan. 
[1999:621]

Handlingar som ingår i ärendet 
Revisionens rapport inkom 2013-05-06
Tjänsteskrivelse upprättad 2013-05-19

Förslag 
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att upprätta ett förslag till intern kontrollplan för 2014 för bygg-och miljönämnden

att nämnden och tjänstemännen har ett gemensamt möte under hösten för att arbeta fram underlag till en intern 
kontrollplan 

att förslag till intern kontrollplan ska överlämnas till fullmäktige i månadsskiftet november/december 2013.

Forts.sid 6
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts § 63

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

Bygg- och Miljönämnden beslutar, 

att upprätta ett förslag till intern kontrollplan för 2014 för Bygg-och miljönämnden

att nämnden och tjänstemännen har ett gemensamt möte under hösten för att arbeta fram underlag till en intern 
kontrollplan 

att förslag till intern kontrollplan ska överlämnas till fullmäktige i månadsskiftet november/december 2013.

_____

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar

______
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 64 Dnr: 2013.0301

Information angående hastighet vid norra utfarten till väg 66

I vintras meddelade Trafikverket att de kommer att bygga om väg 66 till mötesfri väg. Syftet är att öka 
trafiksäkerheten. Ombyggnaden sker under 2013 etappvis till mötesfri väg, det vill säga, 2+1-väg. 
Etappen är från Surahammars södra infart till Sothällen. 

Den cirka 10 km långa sträckan mellan Surahammar och Sothällen är den sista delen av väg 66 mellan 
Västerås och Fagersta som inte har mötesfri väg.

Trafikverket ska också under 2013 reparera bron över Kolbäcksån vid Ramnäs samt lägga ny asfalt på 
delen mellan Sothällen och Fagersta i år.

Under vecka 23 började Trafikverka att lägga ny asfalt på sträckan. De beräknar att arbetet tar cirka 
tre veckor. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med lots.

Norr om golfbanan vid Surahammar pågår en reparation av en kollapsad vägtrumma som går tvärs 
vägen.

Trafikverket räknar med att alla arbeten med ombyggnaden ska vara klara under senhösten 2013.

Mer information finns på nedan länk

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/Vag-66-Vasteras-Fagersta/

BILAGOR
Skrivelse från Trafikverket 
Svar från byggnadsinspektören

Förslag 
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att tacka för informationen

I ärendet yttrade sig 
Benita With (S)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att tacka för informationen
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/Vag-66-Vasteras-Fagersta/
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BMn § 65 Dnr: 2013.0299

Driftstöd för vägbelysning och snöröjning år 2013

Borgåsens Egnahemsförening har liksom tidigare år ansökt om driftsstöd för snöröjning och vägbelysning för 
Borgåsens område, Borgåsvägen och Skansenvägen. 
Bidraget till föreningen var 2 100 kronor till vägbelysning samt snöröjning för år 2012 

Förslag 
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att Borgåsens Egnahemsförening beviljas bidrag med 2 100 kronor till vägbelysning samt snöröjning för år 
2013

I ärendet yttrade sig 
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att Borgåsens Egnahemsförening beviljas bidrag med 2 100 kronor till vägbelysning samt snöröjning för år 
2013
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 66 Dnr: 2009.0555

Ombyggnad av befintlig byggnad samt installation av eldstad och rökkanal

Sökande: Benny Eriksson
Fastighet: Surahammar 14:254

Bakgrund
Bygg- och miljönämnden i Surahammars kommun beslutade den 23 november 2009 att bevilja sökande 
bygglov för ombyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal på fastigheten Surahammar 
14:254.

Beslutet överklagades av två grannar, Surahammar 14:268 samt 14:255.

2013-05-30 inkom dom från Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen;

1. Mark- och miljödomstolen avvisar Bygg- och miljönämnden i Surahammars kommuns överklagande.

2. Mark- och miljödomstolen avvisar Benny Erikssons och Marit Holmströms överklagande i vad det  
avser frågan om avvisning.

3. Med bifall till Benny Erikssons och Marit Holmströms överklagande i övrigt upphäver mark- och  
miljödomstolen Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut i vad et avser upphävande av bygglovet och  
återförvisning av bygglovsärendet samt fastställer bygg-och miljönämnden i Surahammars kommuns  
beslut den 23 november 2009, B125, att bevilja bygglov.

Mark- och miljödomstolens dom delges byggnadsnämnden.

Förslag 
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att tacka för informationen

I ärendet yttrade sig 
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Benita With (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att tacka för informationen

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 67 Dnr: 2013.0005.  000

Anmälan om delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

Byggärenden (B)
Bygglov inkl. startbesked, § 043, 044, 045, 046, 049, 050, 051, 053
Startbesked, § 054,

Miljöärenden (M)
Beslut om förbud: § 69
Beslut om miljösanktionsavgift: § 70
Inrättande av avlopp: § 66, 67,
Värmepump: § 68

Bostadsanpassningsbidrag (BAB), 
§ 054, 025, 026, 027, 028,029

Parkeringstillstånd (P), 
§ 014, 015, 016, 017

Ordförandebeslut (O)
§ 004

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 68 Dnr: 2013.0006.  000

Meddelanden

Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:

1. Från Länsstyrelsen:
Beslut: Statsbidrag för kalkning av sjöar i Surahammars kommun 2013

2. Från Vägverket, Polisen, Trafikärenden:
Beslut: från Länsstyrelsen angående Hammarsprintens Biltävling

3. Information Miljöinspektör:
Skrivelse: Miljörapport 2012, 2 st

Ansökan om anteckning i fastighetsboken
Ansökan om statsbidrag för kalkning av sjöar i Surahammars kommun
Avvisande av överklagan
Bekräftelsebrev angående inlämnad kontrollrapport för stationär 
kyl-/värmepumpanläggning, 3 st
Angående anmälan pm driftstörning, Virsbo ARV
Yttrande angående komplettering av ansökan , Surahammars Bruk AB, mål nr M987-11

Yttrande: Ansökan om tillstånd med dnr A058.536/2013 

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att meddelandena noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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