SURAHAMMARS KOMMUN
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-27

Plats och tid

Nadden, kommunkontoret, Surahammar
Måndag 27 mars, klockan 14.00-14.40

Beslutande

Erkki Visti (C), ordf
Benita With (S)
Zdenka Mardetko (V)
Rickard Lindblad (S) tjg. Ersättare
Urban Olsson (L) tjg. ersättare

Övriga deltagande

Marie Andersson, Nämndsekreterare
Dan Haglund, Byggnadsinspektör

Utses att justera

Benita With

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Surahammar,
Onsdag 29 mars 2017, kl. 14.00

Paragraf

11-16

Sekreterare

……………….. ..................................................
Marie Andersson

Ordförande

……………… ....................................................
Erkki Visti

Justerande

…………. ...........................................................
Benita With

Underskrifter

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2017-03-29 – 2017-04-20
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Dnr: 2017.0074 231

Ansökan om bygglov för flerbostadshus/LSS-boende, Surahammar 10:586
Byggnaden som avses byggas på Trädgårdsområdet, Trädgårdsvägen 9 i Surahammar är ett
flerbostadshus med 6 kompletta lägenheter för LSS-boende med en centralt placerad gemensamhets
yta inkl. kök. På övervåningen blir det 8 lägenheter för uthyrning. 4 st på 58 m2 och
4 st på 46 m2. Sökande är Svensk sjuksköterskebemanning AB. Byggnaden uppfyller de krav som ställs i
detaljplanen. Exempelvis buller, byggnadshöjd, utformning, energi, placering.

Skäl till beslut
Bygglovet följer de planbestämmelser som finns.

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar
att bevilja bygglov för 1 byggnad i 2 plan med totalt 14 lgh. Totalt 480 m2 byggnadsyta och
832 m2 BOA.

I ärendet yttrade sig
Zdenka Mardetko (V)
Urban Olsson (L)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att bevilja bygglov för 1 byggnad i 2 plan med totalt 14 lgh. Totalt 480 m2 byggnadsyta och
832 m2 BOA.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0244.002

Ej rapporterad slutanmälan - Sanktionsavgift
Fastighetsägare som erhållit starbesked där arbetet måste starta inom 2 år och färdigställas inom 5 år
ska rapportera när objektet är färdigställt.
De som ej återkommit med ifylld och signerad kontrollplan eller på annat sätt meddelat att arbetet färdigställts
enligt startbeskedet har fått en påminnelse.
De som inte hörsammat påminnelsen behöver få en skrivelse där det klart framgår att ärendet går upp i Byggoch miljönämnden där det beslutas om sanktionsavgift skall krävas in och/eller att krav på ny hantering av
bygglov eller bygganmälan ställs.
Bygg har f.n. ett stort antal ärenden där vi inte fått in slutrapport vilket gör att ärendena inte kan slutföras
genom ett slutbesked och därefter arkiveras.

Skäl till beslut
Lagar, regler samt att ärendena efter slutbeskedet och efter att de scannats sedan är sökbara digitalt.

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar
att fastighetsägare som ej rapporterat in slutanmälan och trots påminnelse avstår rapportering, först får en
skrivelse där det framgår nedanstående konsekvenser.
att byggnadsinspektören får delegation att gå vidare med sanktionsavgift som framräknas med Boverkets mall.
att därefter tas ärendet till Bygg- och miljönämnden för beslut om ev. nytt bygglov eller bygganmälan

I ärendet yttrade sig
Zdenka Mardetko (V)
Benita With (S)
Urban Olsson (L)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att fastighetsägare som ej rapporterat in slutanmälan och trots påminnelse avstår rapportering, först får en
skrivelse där det framgår nedanstående konsekvenser.
att byggnadsinspektören får delegation att gå vidare med sanktionsavgift som framräknas med Boverkets mall.
att därefter tas ärendet till Bygg- och miljönämnden för beslut om ev. nytt bygglov eller bygganmälan
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0275 000

Uppsättning av trafikskylt
Bygg- och Miljönämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen, gällande trafiksituationen vid
Starbäcksskolan, att besluta om ett stoppförbud på södra sidan av Dalavägen, mellan de båda
övergångsställena (Källbergsvägen-Förskolan Ekot).

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar
att sätta upp stoppförbudsskylt på södra sidan av Dalavägen, väster om övergångsstället innan Källbergsvägkorsningen samt stoppförbudupphör skylt efter övergångsstället vid förskolan Ekot
att beslutet ska gälla tills ny detaljplan för området tagits fram

I ärendet yttrade sig
Zdenka Mardetko (V)
Rickard Lindblad (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att sätta upp stoppförbudsskylt på södra sidan av Dalavägen, väster om övergångsstället innan Källbergsvägkorsningen samt stoppförbudupphör skylt efter övergångsstället vid förskolan Ekot
att beslut ska gälla tills ny detaljplan för området tagits fram
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BMn § 14

Rapport – Skyddsjakt
Kommunjägarna rapporterar följande:
Grävling, 1 st
Räv, 1 st
Bäver, 3 st
Duvor, 27 st
Kråkor, 5 st
Kajor, över 35 st
Eftersök av sjuk tjädertupp, Virsbo

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

I ärendet yttrade sig
Urban Olsson (L)
Richard Lindblad (S)
Benita With (S)
Zdenka Mardetko (V)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0126 000

Anmälan om delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Byggärenden (B)
Bygglov inkl. startbesked, § 007, 008, 009,
Startbesked, § 001, 002, 003, 010, 011, 012, 013, 014
Slutbesked, § 004, 005, 006

Miljöärenden (M)
Föreläggande enligt 26 kap 9 § samt 2 kapitel 3 § Miljöbalken, § 013
Hålla höns inom detaljplanerat område, § 003
Installation av bergvärmepump, § 002
Installation av värmepump, § 001
Inrättande av enskilt avlopp, § 013
Lämna klagomål utan ytterligare åtgärd, § 007
Omklassificering och fast årlig kontrollavgift, § 004
Rasklassificering och fast årlig kontrollavgift av livsmedelsanläggning, § 009, 011
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för registrering, § 008, 010, 012,

Bostadsanpassning och parkeringstillstånd (BAB och P)
BAB, § 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020,
021, 022, 023, 024, 025, 026
P, § 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämnden beslutar
att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0125 000

Meddelanden
Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:

1. Information Miljöinspektör:
Skrivelser:
Livsmedelskontroll, 17 st
Provresultat-vatten till dagvattenavlopp, 1 st
Årsrapport, 1 st

Förslag till beslut

Bygg- och Miljönämndens beslutar
att meddelandena noteras och läggs till handlingarna.

Bygg- och Miljönämnden beslutar,
att meddelandena noteras och läggs till handlingarna.
_____
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

