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BMn § 15 Dnr: 2014.0028   439

Förslag till Avfallsplan, Surahammars kommun

Genom den nya avfallsplanen vill kommunen lägga grunden för en kontinuerlig avfallsplansprocess och en 
tydligare inriktning mot en hållbar utveckling. Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s 
avfallshierarki och kopplad till miljöbalken, det vill säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i 
andra hand återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som 
Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens avfallshantering, åtgärder 
för att nå målen och uppföljning av hur väl målen har uppnåtts.

Kommunstyrelsen har beslutat att sända avfallsplanen på remiss till de kommunala nämnderna och bolagen för 
att få in synpunkter. Avfallsplanen skall behandlas i respektive nämnd och svar samt eventuella synpunkter 
skall behandlas i respektive nämnd och svar samt eventuella synpunkter skall sändas till kommunstyrelsen

Nämnden hänsköt ärendet till mars nämnden (2014-02-10, § 5)

BILAGA
Förslag till avfallsplan
Miljökonsekvensbeskrivning

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

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att med bilagda synpunkter anses remissen besvarad

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 16 Dnr: 2014.0109   400

Uppföljning och utvärdering av miljökontorets verksamhet år 2013

Enligt 1 kap 12 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten regelbundet 
följa upp och utvärdera sin verksamhet. Inom livsmedelkontrollen sker årlig rapportering till Livsmedelsverket 
där föregående års verksamhet redovisas. Eftersom även andra arbetsuppgifter ingår i miljökontorets 
ansvarsområde, innehåller redovisningen en uppföljning och utvärdering av kontorets samtliga förekommande 
arbetsområden.

BILAGA:
Uppföljning och utvärdering av miljökontorets verksamhet 2013.

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att miljökontorets uppföljning och utvärdering av verksamhetsåret 2013 läggs till handlingarna.

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att miljökontorets uppföljning och utvärdering av verksamhetsåret 2013 läggs med godkännande till 
handlingarna
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 17 Dnr: 2013.0501.001

Ansökan om bygglov för ändrad planlösning och användning för del av 
flerbostadshus, Surahammar 10:429 

Individ- och familjeomsorgens chef har inkommit med en förfrågan om ändrad användning av del av 
flerbostadshus vid Nybyggsvägen. 

Redogörelse för ärendet
Surahammars kommun inkom år 2005 med ansökan om ett bygglov för en tillfällig åtgärd med 10 år från 
2005-10-03 t o m 2015-09-01. Det handlade om ett flerbostadshus med byggnadsyta om 243 kvm i två 
våningar, innehållande 10 lägenheter. Bostaden skulle upplåtas till personer med behov av stödåtgärder från 
Individ- och familjeomsorgen. De vill ändra på planlösningen för att möjliggöra utrymme för 
personaletablering på plats och att enklare måltider kan intas i huset.

För området gäller byggnadsplan (S21) antagen 1967-05-03 som detaljplan. I detaljplanen är området utsatt 
som allmänt ändamål. 

Åtgärden avviker från detaljplan gällande både byggnadshöjden och användningssättet 

Begäran om yttrande har lämnats till miljökontorets inspektörer, svar senast 2014-03-10. 

Det pågår förhandlingar mellan Surahammars kommun och Fjärrvärmeverket i Västerås om eventuell 
försäljning av kommunens energiverk. Det innebär att verkets bränslelager, som är beläget ca 31 meter från 
flerbostadshuset, kommer på sikt att upphöra.

2014-03-06 inkom en skrivelse från individ- och familjeomsorgens chef;

All verksamhet utgår från Misteln
Använda lokalen som finns nu + två lägenheter till, de två till höger, för detta behövs det tas  
upp ett hål i varje lägenhetsvägg, så man kan gå igenom allt inomhus.

Verksamhet som kommer bedrivas på Misteln är:
Frukost och lunchverksamhet
Sy och pyssla med smått och gott
Utrymme för att byta om
Utrymme för att kunna samtala + ev hjälpa till med myndighetskontakter och annat  
pappersgöra
Ev utrymme för att kunna dela Antabus, detta kan göras i personalutrymme. 
Det kommer att vara minst en kvällsaktivitet/v.
Ev kanske AA kan använda samlingslokalen en eller ett par kvällar /v.

Sammanlagt kommer det att vara högst 15 klienter och två personal, men bara en stund på  
morgonen för klienterna ska ju vidare ut på jobb.

2014-03-10 inkom yttrande från miljöinspektör;

Miljökontoret har givits möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.
 
Miljökontoret vill påpeka att riskerna för människors hälsa eller för miljön bör beaktas vid  
etablering av bostadsändamål i närhet av industriverksamhet i enlighet med Miljöbalkens 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. sid 5
Forts. § 17

hänsynsregler. En förbränningsanläggning kan påverka omgivningen lokalt genom utsläpp, 
buller, transporter samt damning vid hantering av bränslen och askor. För att undvika  
störningar från drift av anläggningen bör Boverkets riktvärden beaktas, i dessa  
rekommenderas ett minimiavstånd på 200 meter från fastbränslepannor till bostadsbebyggelse.

Skäl till beslut 
I tidigare gällande 8 kap 14 § 1 st, PBL (1987:10) angavs att för en åtgärd som uppfyllde något eller några 
men inte alla kraven i 8 kap 11 eller 8 kap 12 §§ PBL fick ett tidsbegränsat bygglov ges förutsatt att sökanden 
begärde det och åtgärden avsågs pågå under en begränsad tid. 

Ett sådant lov skulle ges om åtgärden hade stöd i detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad 
eller mark. I 8 kap 14 § andra stycket PBL (1987:10) stadgades vidare att ett tidsbegränsat bygglov fick ges för 
högst fem år, men tiden kunde förlängas med högst fem år i taget om sökanden begärde det.

Endast för ändamål av säsongskaraktär kunde ett tidsbegränsat bygglov ges för en längre period än tio år. Ett 
tidsbegränsat bygglov förutsatte en lämplighetsbedömning, vilken följde av uttrycket "fick ges". 

Av domskälen till denna dom kan utläsas att bedömningen bör innefatta en avvägning mellan de intressen som 
talar för åtgärden och de motstående allmänna och andra intressen som skyddas av PBL eller annan 
lagstiftning.

I nya Plan- och bygglagen (2010:900) återfinns motsvarande bestämmelse i 9 kap 33 §.

En studie av praxis visar att beviljande av ett tidsbegränsat bygglov inte enbart förutsätter att åtgärden lätt kan 
avlägsnas; det måste verkligen vara fråga om en tidsbegränsad åtgärd vilket i sin tur innebär att 
omständigheterna måste vara sådana, att åtgärdens provisoriska karaktär med hänsyn till dess syfte och de 
tekniska och ekonomiska möjligheterna att återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell. 

Enbart ett angivande av att det rör sig om en tidsbegränsad åtgärd är således inte tillräckligt. Dessutom är 
lämplighetsbedömningen oerhört viktig för att kunna avgöra om ett tidsbegränsat bygglov ska kunna medges, 
där en intresseavvägning förutsätts. (Källa Infosoc Rättsdatabas).

Huvudregeln är att permanent bygglov ska beviljas för åtgärder som kräver lov. Om förutsättningarna för 
bygglov saknas kan bygglov för tillfälliga åtgärder ges enligt 8 kap. 14 § PBL. Bygglov för tillfälliga åtgärder 
syftar till att mark som är planlagd för annan användning, tillfälligt ska kunna tas i bruk för andra ändamål 
som kan genomföras i avvaktan på att planen genomförs och inte försvårar genomförandet (prop. 2006/07:122 
s. 51). 

I kraven enligt rättsfallen framgår det att den avsedda åtgärden verkligen ska vara tillfällig samt att en 
lämplighetsprövning måste göras. Prövningen ska innehålla avvägning mellan de intressen som talar för 
åtgärden och de motstående allmänna och andra intressen som skyddas av PBL och annan lagstiftning. Det går 
inte bortse de faktorer som enligt 3 kap. PBL som har stor betydelse som t e x betydande olägenhet för 
omgivningen. (Källa RÅ 1997 ref. 24).

Handlingar som ingår i beslutet
Tidigare skrivelse från miljökontorets inspektör

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

http://databas.infosoc.se/lawDocumentViewer.phtml?id=2923&chapter=9&paragraph=33&additional=
http://databas.infosoc.se/lawDocumentViewer.phtml?original_filename=A870010&chapter=8&paragraph=14&additional=
http://databas.infosoc.se/lawDocumentViewer.phtml?original_filename=A870010&chapter=8&paragraph=11&additional=
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Yttrande från miljökontorets inspektör
Tjänsteanteckning

Förslag till beslut

- tillfälligt bygglov beviljas inte efter år 2015-09-01 för flerbostadshuset vid Nybyggsvägen.

- det krävs en detaljplaneändring om flerbostadshuset ska kunna stå kvar efter 2015-09-01.
 
- tillfälligt bygglov kan lämnas efter att beslut om detaljplaneändring har skett.

I ärendet yttrade sig 
Erkki Visti (C)
Per Jörgensen (S)
Markku Ollila(S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att ändra detaljplanen 
_____

Bilaga 
Generell information om rättslig reglering av tidsbegränsade bygglov.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 18 Dnr: 2014.0108.233

Bygglov för tillbyggnad av förskolemoduler, Ramnäs kyrkby 1:37

2014-03-04 inkom ansökan om utbyggnad av Lärkans förskola, Ramnäs kyrkby 1:37, Åsvägen 17 i Ramnäs.

Redogörelse för ärendet
SurahammarsHus AB har ansökt om bygglov för tre tillbyggnader av förskolan på fastigheten Ramnäs kyrkby 
1:37. Fastigheten ligger i Ramnäs. Syftet med tillbyggnaderna är ett ökat behov av förskoleplatser för mindre 
barn.

De nya modulerna föreslås bli 3 stycken moduler på vardera 40 m2. 

Tillkommande bruttoarea blir cirka 120 m2. 

Förskolan har två moduler, den ena är cirka 435 kvm och den andra är 166 kvm samt en sluss emellan dem 
som är cirka 17 m2. 

Fastigheten omfattas av detaljplan (R3). 

Den tilltänkta byggnationen strider mot gällande detaljplan gällande punktprickad mark varför ansökan om 
bygglov ska avslås. Åtgärden strider mot detaljplanen då marken inte får bebyggas.

Skäl till beslut
Enligt 9 kap 30 § plan-och bygglagen (2010:900) bygglov ska 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 §§.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut
- ansökan om bygglov för 3 st tillbyggnader av förskolemoduler 120 m2, avslås.

- tillfälligt bygglov kan lämnas efter att beslut om detaljplaneändring har skett.

Forts. sid 8
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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I ärendet yttrade sig 
Per Jörgensen (S)
Erkki Visti (C)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att ändra detaljplanen 
_____

Beslutet ska skickas till
Surahammarshus Förvaltnings AB

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 19 Dnr: 2014.0107

Informationsärende – Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplan för 
omläggning väg 252 Hallstahammar-Surahammar. 

Väg 252 är en regional väg som förbinder Ramnäs, Surahammar och Hallstahammar med E18 i söder samt i 
förlängningen även Eskilstuna/Norrköping. Söder om Ramnäs ansluter väg 252 till väg 66. Vägen utgör en 
viktig förbindelse för näringslivet och boende i Hallstahammar och Surahammar. Framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsproblem har identifierats på befintlig väg 252. 

Vägen har mellan anslutningen till väg 66 och Hallstahammar en bredd på 6-6,3 m och dålig linjeföring med 
små kurvradier vilket ger en låg säkerhet. Hastigheten är i huvudsak 70 km/h men sträckor med 50 km/h finns 
också. Gång –och cykeltrafikanter är särskilt utsatta då de konkurrerar med vägtrafiken om de t begränsade 
utrymmet.

 Det finns även många enskilda vägar anslutna till befintlig väg 252. Förbi Hallstahammar och fram till väg 
E18 har vägen bättre standard med 7,5 m vägbredd och en hastighet på 90 km/h. Vägen utgör även ett 
miljöproblem då stora delar av sträckan går på Strömholmsåsen och genom Rävnäs och Näs 
vattenskyddsområden. Strömholmsåsen bidrar till den största delen av Hallstahammars och Surahammars 
kommuners vattenförsörjning varför en olycka kan ge mycket stora miljöproblem.

En muntlig genomgång av ärendet kommer under sammanträdet

Förslag till beslut

att tacka för informationen

I ärendet yttrade sig 
Saga Laaksonen (M)
Per Jörgensen (S)
Markku Ollila (S)
Erkki Visti (C)

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att tacka för informationen

______ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 20 Dnr: 2014.0049   000

Hagens vägsamfällighet, ansökan om bidrag till vägbelysning

Hagens väg nyttjas väl av allmänheten året runt, både av fordon, men mycket av cyklister, fotgängare och 
motionärer samt av besökare till Schenströmska herrgården, Smedja Levay och Umerkajeff Krukmakeri och 
säsongscaféet med flera.

Hagens vägsamfällighet har därför varje år ansökt om ett extra bidrag på 2 100 kr till vägbelysning för år2013.

Bygg-och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde att inte godkänna sökt bidrag.

2014-02-28 inkom ett överklagande från Hagens vägsamfällighet;

Vi accepterar inte beslutet då vi anser att det är mycket orättvist.
Kommunen förser samtliga hushåll i Ramnäs med belysning och väghållning. Vi är ganska  
säkra på att belysningskostnaden per invånare är betydligt högre än de 2100 kr delat på 36 =  
58 kr som vårt bidrag avser. Samtliga boende i vårt område betalar samma kommunalskatt som  
övriga kommuninvånare. Vi får i ärlighetens namn även ett kommunalt bidrag för vägen om  
2000 kr per år = + 55 kr. Ger en total kostnad för Kommunen 113 kr per invånare.

Kommunens budget 2014 för Gator o Vägar är 6655000 kr eller 6655000/ 9882 = 673 kr per  
invånare. Nu är kostnaden per invånare som åtnjuter kommunal väghållning och belysning i  
realiteten högre då en viss del av befolkningen bor i ren glesbygd.
Alltså Kommunens bidrag är ur Kommunens synvinkel mycket kostnadseffektivt.

Vi kan inte förstå varför vi ska behandlas på annat sätt jfr resten av Ramnäs invånare.

Hagenområdet i Ramnäs kan ju knappast betraktas som glesbygd.

Ansökan om bidrag kommer att skickas in för 2014. 
Vad är kommunens kostnad avseende belysning per invånare i områden där kommunen  
betalar för detta?

Skäl till beslut
Enligt förvaltningslagen (1986:223) 24 §, Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar 
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall 
myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig 
underrättelse om hur man överklagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som 
skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet 
som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre 
instansen.

Forts. sid 11
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Enlig förvaltningslagen 27 §, finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är 
uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra 
beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall 
gälla (inhibition).

Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om 
det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet.

Efter en förnyad diskussion i frågan finner nämnden att beslutet från 10 februari ska ändras.

Förslag till beslut

- överklagandet har kommit in i rätt tid

- Hagens samfällighet beviljas ett extra bidrag på 2 100 kr till vägbelysning för år 2013

I ärendet yttrade sig 
Erkki Visti (C)
Johanna Skottman (S)

Yrkande
Erkki Visti (C) yrkar bifall till extra bidrag till Hagens samfällighet på 2 100 kr för å4 2013

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att bevilja Hagens samfällighet extra bidrag på 2 100 kr för år 2013

______ 

Beslutet ska skickas till
Hagens vägsamfällighet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 21

Förslag till detaljplaneändring för Virsbo 2:74, Sjöviksvägen 6.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2013 ställde sig styrelsen positiv till en försäljning av 
fastigheten på Sjöviksvägen 6. I fastigheten bedrev kommunen en förskola som skulle rivas. Ett företag från 
Virsbo, Snabb Pack i Wirsbo AB, önskade köpa fastigheten. Fastigheten lades ut till försäljning via 
Svenskfastighetsförmedling och Snabb Pack i Wirsbo AB lade högsta budet. På Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 9 december 2013 godkände Kommunfullmäktige avtalet. Avtalet är nu undertecknat och 
Snabb Pack i Wirsbo AB har nu inkommit med ett bygglov.

Vid sammanträdet redovisas ett utställningsförslag till detaljplan för Virsbo 2:74, Sjöviksvägen 6.

Planens syfte är att ändra samhällsfunktionen från område för allmänt ändamål till område för lätt 
industribyggnad. Syftet med detaljplanen i övrigt är att uppdatera detaljplanen till rådande markanvändning 
samt att anpassa fastighetsindelningen till föreslagen och befintlig markanvändning inom området.

Förslag till beslut

att ändra detaljplan

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

Markku Ollila (S)anmäler jäv och lämnar lokalen

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att ändra detaljplan

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
13 (16)

2014-03-10

BMn § 22 Dnr: 2014.0035.235

Ansökan om bygglov för ändrad användning, från förskola till lätt industri, 
Virsbo 2:74

Ansökan avser ändrad användning av en förskolas lokaler till lätt industri i Virsbo centrum, Surahammar.

Redogörelse för ärendet
Företaget Snabb Pack i Wirsbo AB har ansökt om bygglov för att utöva industriverksamhet i lokalerna. Enligt 
företaget ska exteriören bibehållas men det ska öppnas upp för en garageport på baksidan av byggnaden. 
Fastigheten kommer att rustas upp vart efter verksamheten fortgår. Taket har akutåtgärdats för att förhindra 
vidare fuktskador. Verksamhetens huvudsakliga aktiviteter är s k Kitting d v s montering av detaljer 
exempelvis plast, metaller och skruv. Allting sker manuellt med en skruvdragare. Avfallet består av brännbart 
material som levereras tillbaka till kunden.

För fastigheten gäller detaljplan (Dp V12). Enligt detaljplanen får fastigheten användas för allmänt ändamål. 
Det har tidigare varit en förskoleverksamhet på fastigheten men den upphörde under år 2011 och lokalerna har 
sedan dess stått tomma. Byggnadens storlek är cirka 863 m2.

Försäljning av fastigheten pågår.

Den tilltänkta verksamheten strider mot gällande detaljplan gällande användningssätt varför ansökan om 
bygglov ska avslås. Åtgärden strider mot detaljplanen då industriverksamhet inte ingår i dessa bestämmelser. 

Skäl till beslut
Enligt 9 kap 30 § plan-och bygglagen (2010:900) bygglov ska 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 §§.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov
Skrivelse
Plan-och fasadritning
Tjänsteskrivelse

Forts.sid 13
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Förslag till beslut

-ansökan om tillfälligt bygglov för ändrad användning från förskola till lätt industri, beviljas

Markku Ollila (S) anmäler jäv och lämnar lokalen

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att ansökan om tillfälligt bygglov för ändrad användning från förskola till lätt industri, beviljas

______ 

Beslutet ska skickas till
Snabb Pack i Wirsbo AB

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Anmälan om delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

Byggärenden (B)
Bygglov, § 015
Slutbesked, § 018, 019, 020
Startbesked, § 016, 017

Miljöärenden (M)
Fastställande av provtagningsprogram för Rävnäs Vattenverk år 2014, § 004
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för registrering, § 005
Begäran om ändring för klassificering av miljöfarlig verksamhet samt årsavgift, § 006
Inrättande av avloppsanordning, § 010

Bostadsanpassning (BAB)
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, § 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013
 

Förslag till beslut

att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:
 

1. Information Miljöinspektör:
Skrivelser: Livsmedelkontroll, 12 st

Yttrande angående radonbidragsansökan, 1 st
Yttrande angående tillståndsansökan till befintlig och utökad produktion vid 
Surahammars Bruks AB: anläggning
Begäran om ändring för klassificering av miljöfarlig verksamhet samt årsavgift för tillsyn 
enligt miljöbalken

Förslag till beslut

att meddelandena noteras och läggs till handlingarna

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att meddelandena noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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