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  Sammanträdesdatum 

                                                                               2016-05-23 

 

 

 
 

Plats och tid Gnien, kommunkontoret, Surahammar 

Måndag 23 maj 2016, klockan 13.05  

 

Beslutande Erkki Visti (C), ordf 

Inga-Lill Ohldin (S) 

Markku Ollila (S) 

Alf Olsson (C) tjg.ersättare 

Rickard Lindblad (S) tjg.ersättare 

 

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kommunchef 

Marie Andersson, Sekreterare 

Dan Haglund, Byggnadsinspektör 

Erik Munktell, Miljöinspktör 

Lena-Marie Burman, Miljöinspektör 

Henrik Hedberg, Kart- och Plansamordnare 

 

 
Utses att justera 

 

 

Rickard Lindblad 

Justeringens plats och tid Direktjustering 

Paragraf 
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Underskrifter  
Sekreterare 

……………….. ..................................................  

Marie Andersson 

  
Ordförande 

 

……………… ....................................................  

Erkki Visti 

 
 Justerande …………. ...........................................................  

Rickard Lindblad 

 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag   2016-05-23 – 2016-06-14 
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Justerandes sign 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

BMn § 8    Dnr: 2016.0111.   421 

 

Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken – Sortering av annat avfall än farligt avfall 
 

 

Förslag till beslut 

Bygg- och Miljönämnden beslutar enligt 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken samt med stöd av 2 kap 2 och 3 

§§ miljöbalken att förelägga Betongborrargruppen i Mälardalen AB (org.nr 556539-9341) att vidta följande 

skyddsmått och försiktighetsåtgärder vid bedrivande av verksamhet på fastigheten STÅLTORP 1:14. 

 

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i ingiven anmälan och vad som i övrigt är 

åtaget i ärendet. 

 

 Verksamheten ska följa inlämnat egenkontrollprogram. 

 

 Verksamheten ska följa den tidsplan som inkom 2016-05-12. 

 

 Sortering ska bedrivas på hårdgjord yta. 

 

 Buller från verksamheten får som utomhusriktvärde inte ge upphov till högre ljudnivåer än de som 

framgår i bilaga. 

 

 Bolaget ska senast den 31 mars varje år lämna in en årsrapport om föregående års verksamhet till 

miljökontoret. Rapporten ska innehålla uppgifter om: 

o mottagen mängd avfall 

o information om avfallets ursprung 

o avfallsmängder som har sorterats under året 

o vilka avfallsfraktioner som har sorterats under året 

o mängd borttransporterat avfall 

o information om vart avfallet lämnas 

o eventuell kemikalieförbrukning 

o eventuella avvikelser/störningar under året 

 

 Utrustning för uppsamling och sanering vid spill eller olyckshändelser ska finnas tillgänglig. Extra 

kärl lämpliga för förvaring av saneringsavfall ska finnas i beredskap. 

 

 Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå 

omgivande mark, yt- eller grundvatten. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska 

förvaras på tät, hårdgjord yta inom invallat område under tak. Invallningen ska med god marginal 

rymma det största kärlets volym. 

 

 
Ärendebeskrivning 

Ni har inkommit med en anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken om att bedriva verksamhet i form av sortering 

av annat avfall än farligt avfall. Anläggningen är belägen inom industriområde. 
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Kopia av anmälan har skickats till Länsstyrelsen i Västmanlands län i enlighet med 25 e § förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Länsstyrelsen informerar om att 

Kulturmiljöavdelningen på Länsstyrelsen ska kontaktas om verksamheten ska göra några markingräpp. Detta 

eftersom det finns ett antal fornlämningar inom fastigheten. 

 
 

Kommunicering 

Kommunicering har skett med verksamhetsutövaren och närboende. Synpunkter har inkommit. 

 
 

Bemötande av synpunkter från boende inom 500 meter från fastigheten STÅLTORP 1:14 

De synpunkter som bemöts nedan bedöms omfattas av miljöbalkens syften. 

 

 Synpunkter på att verksamheten bryter mot 1 kap 1§ miljöbalken samt kap 2 1,2 samt 6 §§ 

miljöbalken.  

Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att anmäld verksamhet inte bryter mot ovan nämnda 

paragrafer, dels eftersom inget farligt avfall sorteras samt att verksamhetsutövaren genom inlämnad 

anmälan visar att Kunskapskravet och Försiktighetsprincipen uppfylls. Vad gäller 

Lokaliseringsprincipen är fastigheten av industrikaraktär och bedömningen är att förutsättning finns 

för att bedriva anmäld verksamhet. 

 

 Synpunkter på att verksamheten har startat utan att boende i Ståltorp har fått information om detta. 

I samband med att anmälan om att bedriva verksamhet i form av sortering av annat avfall än farligt 

avfall inkom gjordes bedömningen att verksamheten inte påverkade omgivande fastigheter i någon 

större omfattning, då fastigheten är av industrikaraktär och att verksamhet har bedrivits där sedan 

tidigare. I efterhand har det visat sig att synpunkter och frågeställningar kring verksamheten har 

inkommit till tillsynsmyndigheten, vilket har föranlett att yttranden från omgivande fastigheter har 

begärts in i syfte att utreda dessa. 

 

 Synpunkter på att verksamheten startade tidigare än sex veckor efter det att anmälan lämnats in. 

Enligt 9 kap 6 c § miljöbalken får verksamheten starta tidigare än sex veckor efter att anmälan 

inkommit om tillsynsmyndigheten gör den bedömningen, vilket Bygg- och miljönämnden har gjort.   

 

 Synpunkter på att verksamheten kan förstöra dricksvattentäkter i området. 

Inget farligt avfall får förekomma bland de fraktioner som ska sorteras. Vidare förekommer inga 

flytande avfallsfraktioner inom ramen för den anmälda verksamheten. 

 

 Synpunkter på att bara delar av verksamheten sker på hårdgjord yta. 

Verksamhetsutövaren föreläggs i detta beslut att bedriva sortering på hårdgjord yta. Ytan ska 

hårdgöras enligt inlämnad tidsplan. 

 

 

 Synpunkter på att verksamheten kan ge upphov till olägenhet i form av buller och lukt samt andra 

störningar.  

I den mån buller- och luktklagomål samt övriga upplevda olägenheter inkommer kommer dessa att 

behandlas i den ordinarie tillsynen. Riktvärden för externt industribuller bifogas detta beslut. 

 

 Synpunkter på att en tidsplan för verksamheten bör krävas in. 



   

 SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll   

 Bygg- och Miljönämnden  

  Sammanträdesdatum  Sida

  2016-05-23 4 (7) 

 

 

 

Justerandes sign 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

En tidsplan har inkommit, vilken bifogas detta beslut. 

 

 Synpunkter i form av oro för att verksamheten ska bli en deponi. 

Anmälan avser verksamhet i form av sortering av annat avfall än farligt avfall. All annan typ av 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken får därmed inte bedrivas. 

 

De synpunkter som bemöts nedan bedöms inte omfattas av miljöbalkens syften. 

 

 Synpunkter i form av oro för de fornlämningar som finns inom verksamhetens fastighet. 

Om verksamhetsutövaren vidtar några markingrepp måste Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen 

kontaktas för samråd. 

 

 Synpunkter i form av oro över ökade transporter till följd av verksamheten. 

Denna fråga regleras av väghållaren.  

 

 Synpunkter i form av oro över kraftigt sänkta värden på omkringliggande fastigheter. 

Frågan bedöms inte omfattas av miljöbalkens syften. 

 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning och information 

Bygg- och Miljönämnden bedömer att verksamheten kan bedrivas i enlighet med vad som angivits i anmälan. 

Enligt 29 kap 7 § Miljöprövningsförordning 2013:251 klassas verksamheten under verksamhetskod 90.80 

(anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 

1000 ton per kalenderår). 

 

Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken debiteras enligt taxa som kommunfullmäktige beslutat om. Avgiften 

för denna typ av verksamhet är 8 400 kr. Avgiften kommer att utsändas i början av varje kalenderår och första 

debitering sker år 2017. 

 

 

Övriga upplysningar 

Detta beslut ersätter beslut daterat 2016-03-18 med diarienummer: 2016.0111.421. 

Bygg- och Miljönämnden kan komma att meddela ändringar i detta beslut om det från hälso- eller 

miljösynpunkt kan anses motiverat. 
 

Förändringar i verksamheten som kan innebära någon miljöpåverkan ska anmälas till Bygg- och 

Miljönämnden. 
 

Verksamheten omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

 

BILAGA 

Riktvärden för externt industribuller. 

Tidsplan från verksamhetsutövaren. 

Inkomna synpunkter. 

 

 

 

 

 

Forts.sid 5 
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Forts. § 8 

 

Bygg- och Miljönämnden beslutar 
 

att enligt 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken samt med stöd av 2 kap 2 och 3 §§ miljöbalken att förelägga 

Betongborrargruppen i Mälardalen AB (org.nr 556539-9341) att vidta följande skyddsmått och 

försiktighetsåtgärder vid bedrivande av verksamhet på fastigheten STÅLTORP 1:14. 

 

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i ingiven anmälan och vad som i övrigt är 

åtaget i ärendet. 

 

 Verksamheten ska följa inlämnat egenkontrollprogram. 

 

 Verksamheten ska följa den tidsplan som inkom 2016-05-12. 

 

 Sortering ska bedrivas på hårdgjord yta. 

 

 Buller från verksamheten får som utomhusriktvärde inte ge upphov till högre ljudnivåer än de som 

framgår i bilaga. 

 

 Bolaget ska senast den 31 mars varje år lämna in en årsrapport om föregående års verksamhet till 

miljökontoret. Rapporten ska innehålla uppgifter om: 

o mottagen mängd avfall 

o information om avfallets ursprung 

o avfallsmängder som har sorterats under året 

o vilka avfallsfraktioner som har sorterats under året 

o mängd borttransporterat avfall 

o information om vart avfallet lämnas 

o eventuell kemikalieförbrukning 

o eventuella avvikelser/störningar under året 

 

 Utrustning för uppsamling och sanering vid spill eller olyckshändelser ska finnas tillgänglig. Extra 

kärl lämpliga för förvaring av saneringsavfall ska finnas i beredskap. 

 

 Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå 

omgivande mark, yt- eller grundvatten. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska 

förvaras på tät, hårdgjord yta inom invallat område under tak. Invallningen ska med god marginal 

rymma det största kärlets volym. 

 

Paragrafen direktjusteras 

_____ 

 
Sändlista: 

Betongborrargruppen i Mälardalen AB 

Söderholm Anders,Fredsgatan8, 736 32 Kungsör 

Se bilaga 
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BMn § 9  Dnr: 2016.0294.226 

 

Handikappanpassad fiskeplats vid Stentjärn, Ramnäs. 
 

Ramnäs fiskeförening har inkommit med en ansökan om dispens gällande strandskyddet för att få 

bygga en väg med vändplan, spång och flytbrygga för att göra fiske tillgängligt för personer med 

rörelsehinder inkl. rullstolsburna. 

 

 

Skäl till beslut  
Strandskyddet som just ska värna om tillgänglighet, gäller även för rörelsehindrade. Detta är ett 

utmärkt tillfälle att göra detta ställe tillgängligt. 

 

 

Förslag till beslut  

Bygg- och Miljönämnden beslutar 

 

att bevilja dispens från strandskyddet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygg- och Miljönämnden beslutar 
 

att bevilja dispens från strandskyddet 
 

 

Paragrafen direktjusteras 
_____ 
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BMn § 10  Dnr: 2014.0429.BAB 

 

Bostadsanpassning gällande luftkonditionering för MS-sjuk. 
 

Ärendet har varit uppe tidigare där det fick avslag på ansökan, med motivationen att 

BAB ej går in och ersätter befintlig utrustning. Efter många turer fram och tillbaka 

har det slutliga önskemålet blivt åtgärder i kontor och vardagsrum. 

I ärendet har framkommit att vardagsrummet som nu är aktuellt ej berörs av den  

befintliga utrustningen. Kontoret i huset används då den sökande inte orkar åka till 

sitt ordinarie arbete med anpassad arbetsplats som anställd. Då detta är arbetsplats  

för en anställd kan ej BAB gå in då ansvaret ligger på sökandes arbetsgivare. 

 

Skäl till beslut  
Utslag i högsta instans har visat att personer med denna diagnos skall erhålla BAB 

 för de utrymmen som ej har luftkonditionering och som personen vistas i regelbundet. 

 

 

Förslag till beslut  

Bygg- och Miljönämnden beslutar 

 

att bevilja ansökan om luftkonditionering för vardagsrum. 

 

att begära av den sökande att inkomma med offerter på densamma. 

 

att avslå ansökan om luftkonditionering i kontor. 

 

 

I ärendet yttrade sig  

Inga-Lill Ohldin (S) 

Rickard Lindblad (S) 

Markku Ollila (S) 

 
 

 

 

 

Bygg- och Miljönämnden beslutar 
 

att bevilja ansökan om luftkonditionering för vardagsrum. 

 

att begära av den sökande att inkomma med offerter på densamma. 

 

att avslå ansökan om luftkonditionering i kontor. 

 

Paragrafen direktjusteras 

_____ 
 


