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Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 29 september 2014 , klockan 10.30 – 11.00

Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande
Per Jörgensen (S)
Markku Ollila (S)
Ola Olsson (V) from § 47
Erkki Visti (C)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Benita With (S) tjg ersättare
Akam Abdi (S) tjg ersättare § 46

Övriga deltagande Sabine Dahlstedt
Marie Andersson
Sahel Strömberg § 47
Seerwan Boya § 48

Utses att justera Markku Ollila

Justeringens plats och tid Kommunkontoret Surahammar,
Torsdag 2 oktober 2014, kl 14.00

Paragrafer 46-49
51-52

Underskrifter Sekreterare
Marie Andersson

Ordförande
Tobias Nordlander

Justerande
Markku Ollila

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-10-02 – 2014-10-24

BMn § 46 Dnr: 2014.0340.   409

Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Rävnäs vattentäkt – 
Halkbekämpning med vägsalt på länsväg 252 inom primär skyddszon för Rävnäs 
vattentäkt 2014-2015

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att enligt länsstyrelsens beslut, dnr. 505-4595-2011, daterat 2011-11-15, ge Trafikverket tillstånd till att utföra 
halkbekämpning med vägsalt längs väg 252 inom den primära skyddszonen för Rävnäs vattentäkt. För 
tillståndet gäller följande villkor:

Redovisning ska ske av saltförbrukning i ton och saltindex för vägsträckan den aktuella perioden. Den slutliga 
redovisningen ska vara indelad i kalendermånader. Av redovisningen ska det tydligt framgå om uppgifterna 
även omfattar den vägsträcka som sträcker sig utanför den primära skyddszonen.

Samtliga enskilda saltningsinsatser ska journalföras med uppgifter om tidpunkt, saltmängd samt temperatur 
och övriga väderomständigheter som ligger till grund för och motiverar saltningsinsatsen.

Uppgifterna ovan ska redovisas för miljökontoret senast tre veckor efter tillståndsperiodens slut. Uppgifterna 
ska kunna lämnas till miljökontoret under tillståndsperioden om så begärs.

att tillståndet gäller perioden 2014-10-01 -  2015-05-31, samt

att beslutet enligt 26 kap 26 § miljöbalken ska gälla omedelbart även om det överklagas.

_____

Avgift enligt taxa för Bygg- och Miljönämnden är 3 500 kr. Avgiften faktureras separat.

Bilaga: Hur man överklagar
Delgivningskvitto

Sändlista: Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna

Kopia för kännedom: Surahammars KommunalTeknik AB, Box 10, 735 21 Surahammar

Ärendebeskrivning
Trafikverket har inkommit med en ansökan om att utföra halkbekämpning med vägsalt längs väg 252 inom 
den primära skyddszonen för Rävnäs vattentäkt under perioden 2014-10-01 - 2015-05-31. Trafikverket 
hemställer även om att tillståndet får verkställas omedelbart, oaktat att beslutet inte vunnit laga kraft.

Trafikverket föreslår att tillståndet villkoras med skyldighet för Trafikverket att till kommunen inkomma med 
uppgift om saltförbrukning i ton samt saltindex för vägsträckan under tillståndsperioden. Uppgifterna ska 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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redovisas för kommunen senast tre veckor efter tillståndsperiodens slut. Redovisningen kan även lämnas på 
kommunens begäran månadsvis under tillståndsperioden. 

Forts. sid 3
Forts § 46

Saltindex
Vid beräkning av saltindex jämförs rekommenderad saltgiva per vädertillfälle med verklig förbrukning. 
Väderdata hämtas från Trafikverkets VViS-system (vägvädersystem) och från SMHI:s mesoskaliga 
väderanalyser

Laghänvisning
För Rävnäs vattenskyddsområde finns vattenskyddsföreskrifter som är beslutade av kommunfullmäktige (KF 
§ 1, daterat 2011-01-24). Efter överklagan av delar av beslutet har regeringen fastställt (M2011/2309/Ma/M, 
daterat 2012-02-02) att länsstyrelsens beslut (dnr. 505-410-11, daterat 2011-05-20) gäller i fråga om spridning 
av vägsalt för halkbekämpning. Enligt länsstyrelsens beslut råder därmed tillståndsplikt för spridning av 
vägsalt inom den primära skyddszonen för Rävnäs vattentäkt.

Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även 
om det överklagas.

Remissinstanser
Ärendet har remitterats till Surahammars KommunalTeknik för yttrande. De anser att ett eventuellt tillstånd 
ska villkoras med skyldighet för Trafikverket att månadsvis inkomma med uppgifter om saltindex och 
saltförbrukning för den aktuella vägsträckan under tillståndsperioden. Vidare anses att tillståndet ska villkoras 
med en skyldighet för Trafikverket att redovisa en plan för hur förorening av klorid i grundvattentäkten i 
samband med saltning kan minimeras. Slutligen anser Surahammars KommunalTeknik att villkor ska ställas 
på upprättande av en plan i vilken Trafikverket ska redovisa hur olycksrisken för den aktuella vägsträckan kan 
minskas.

Kommunicering
Surahammars KommunalTekniks yttrande har kommunicerats med Trafikverket. De har framfört att ingen 
erinran finns mot månadsvis rapportering, men anser att ett eventuellt krav medför ett administrativt merarbete 
samt att kravet endast bör ställas om tillståndsgivaren anser sig ha nytta av att studera och analysera 
uppgifterna löpande under vintersäsongen. I övrigt ställer sig Trafikverket avvisande till övriga vilkorsförslag 
då de anser att någon tilltagande saltproblematik inte föreligger. Ett upprättande av en plan skulle enligt 
Trafikverket inte tillföra något nytt och med hänvisning till ansökan anses att denna redan visar hur 
Trafikverket arbeter för att minimera saltförbrukningen och därmed påverkan på vattentäkten. 

Miljökontorets bedömning
Trafikverket har ansökt om tillstånd för spridning av vägsalt inom vattenskyddsområdet hos Bygg- och 
Miljönämnden under de tre föregående vintersäsongerna. Säsongen 2011/2012 avgjordes ärendet slutligen i 
Mark- och miljödomstolen (M 6763-11, daterat 2012-06-08) som fastställde att länsstyrelsen beslutade 
tillstånd (dnr. 505-4595-2011, daterat 2011-11-15) för åtgärden med tillhörande villkor skulle gälla. 

Miljökontoret bedömer att det sedan föregående vintersäsong inte tillkommit några nya fakta som ändrar 
förutsättningarna för tillståndsprövningen utan att tillstånd bör ges till Trafikverket den ansökta perioden samt 
att tillståndet bör förenas med villkor.
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Surahammars KommunalTeknik framför i sitt yttrande att Trafikverket månadsvis ska inkomma med uppgift 
om saltindex och saltförbrukning. 

Forts sid 4
Forts § 46

Då förutsättningarna för tillståndsprövning bedöms vara de samma som för säsongen 2013/2014 anser 
miljökontoret att krav på redovisning ska ske på samma sätt som i föregående års 
tillstånd,vilket innebär att Trafikverket inkommer med uppgifter om saltförbrukning samt saltindex senast tre 
veckor efter tillståndsperiodens slut. 

Surahammars KommunalTeknik anser även att Trafikverket ska redovisa för hur förorening av klorid i 
grundvattentäkten i samband med saltning kan minimeras samt att en plan ska upprättas i vilken Trafikverket 
ska redovisa hur olycksrisken för den aktuella vägsträckan kan minskas. Miljökontoret anser att detta redan 
har redogjorts för i ansökan varför ytterligare redovisningskrav inte bedöms som skäliga. 
_____
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BMn § 47 Dnr: 2014.0457   211

Detaljplan för del av Virsbo 2:74 m.fl

Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till lättindustri ochkontor. Planområdet är 
ca 0.76 hektar stort och ligger norr om Virsbo tätort i Surahammar kommun. Bygg- och Miljönämnden har 
den 10 mars 2014, § 21, beslutat att ny detaljplan ska upprättas för att möjliggöra lätt industriverksamhet. 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

BILAGA
Samrådshandling
Fastighetsförteckning

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till lättindustri och kontor

att detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

I ärendet yttrade sig 
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till lättindustri och kontor

att detaljplanen handläggs med normalt planförfarande
_____
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BMn § 48 Dnr: 2014.0458   042

Delårsbokslut med prognos, januari-juli 2014 

Seerwan Boya, Ekonom samt Sabine Dahlstedt, Samhällsbyggnadschef, redovisar delårsbokslut och prognos 
per juli 2014 för Bygg- och Miljönämnden.

BILAGA
Delårsbokslut och prognos per juli 2014.

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut och prognos per juli 2014 för Bygg- och Miljönämnden

I ärendet yttrade sig 
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att godkänna delårsbokslut och prognos per juli 2014 för Bygg- och Miljönämnden

_____
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BMn § 49 Dnr: 2014.0259.002

Revidering av delegationsordning

En revidering av delegationsordningen för Bygg- och Miljönämnden gällande plan- och byggärenden m. 
m
behöver göras

BILAGA
Delegationsordning för Bygg- och Miljönämnden gällande plan- och byggärenden m. m

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att godkänna revidering av delegationsordningen för Plan- och byggärenden  m.m

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att godkänna revidering av delegationsordningen för Plan- och byggärenden  m.m

_____
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BMn § 50 Dnr: 2014.0460   519

Hastighetsbegränsning, Surahammars norra in/utfart

Länsstyrelsen har översänt remiss för yttrande. Remissen berör en begäran om hastighetsbegränsning 
till 70 km/tim mellan norra in/utfarten till Surahammar och in/utfarten till golfbanan.  

BILAGA:
Länsstyrelsen, remiss om hastighetsbegränsning på riksväg 66 vid infarten till golfbanan i Surahammars 
kommun
Förslag till yttrande

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-04, § 54

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att godkänna förslag till yttrande.

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

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att godkänna förslag till yttrande.

_____

Paragrafen direktjusteras

Beslut e-postas till 
louise.klofelt@lansstyrelsen.se

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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 BMn § 51 Dnr: 2014.0049   000

Anmälan om delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

Byggärenden (B)
Bygglov inkl. startbesked, § 045, 073, 074, 075, 076, 080, 082, 083
Slutbesked, § 081, 084
Startbesked, § 077, 078, 079, 085

Miljöärenden (M)
Inrättande av avloppsanordning, § 026, 028
Installation av värmepump, § 027, 029
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för registrering, § 021, 022, 023, 030
Riskklassificering och fast årlig kontrollavgift av livsmedelsanläggning, § 025, 031

Bostadsanpassning (BAB) 
§ 026, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 045, 050, 052, 053, 054, 055, 

Parkeringstillstånd (P)
§ 026, 027, 028, 029 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 

Trafik (T)
§ 005, 007 

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna
_____
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SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2014-09-29 10 (10)

BMn § 52 Dnr: 2014.0050   000

Meddelanden

Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:
 
1. Från Lantmäteriet:
Underrättelse: Avstyckning från Ståltorp 1:71, fasighetsreglering berörande Ståltorp 1:53 och 
styckningslotten

2. Information Miljöinspektör:
Skrivelse:Angående installation av ny oljeavskiljare- OK/Q8, 1s

Angående klagomål på förekomst av skadedjur, 1 st
Anmälan om installation av ny kompressor och oljeavskiljare vid Lucchini Sweden AB, 1 st
Bekräftelsebrev ang. inlämnad kontrollrapport för stationär kyl-/värmepumpanläggning, 12 st
Beställning av sjökalkning, 1 st
Brevsvar angående inskickad kontrollrapport för stationär kyl- och värmepumpanläggning, 1 st
Information om planerat biotopskyddsområde, 2 st
Inlämnad anmälan, 1 st
Inspektion,  1st
Livsmedelskontroll, 3 st
Miljörapport, 3 st
Utförd provtagning inom Rävnäs vattentäkt, 1 st
Årsrapport 2013, 12 st

Yttrande: Angående ärende 3792-2014-2, 1st
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, 4 st
Radonbidragsansökan, 1 st
Remiss om alkoholservering, 1 st

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar

att meddelandena noteras och läggs till handlingarna.

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att meddelandena noteras och läggs till handlingarna.
___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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