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Plats och tid

Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 –14.50

Beslutande

Tobias Nordlander (S), ordförande
Börje Ahlin (S)
Per Jörgensen (S)
Johanna Skottman (S)
Benny Andersson (V)
Saga Laaksonen (M) tjg. ersättare

Övriga deltagande

Jan-Erik Mattsson
Erik Munktell
Linnéa Hedenmo
Carina Rosendahl
Lisbeth Tägtström
Marie Andersson

Utses att justera

Johanna Skottman

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Surahammar,
Onsdagen den 2 november klockan 15.00

Paragrafer

49-54

Underskrifter

Sekreterare

.........................................................................
Marie Andersson

Ordförande

.........................................................................
Tobias Nordlander

Justerande

.........................................................................
Johanna Skottman

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utdragsbestyrkande

2011-11-02 – 2011-11-24
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Dnr: 2011.0408. 409

Yttrande angående ansökan om lokala trafikföreskrifter avseende förbud mot
tung trafik och transport av farligt gods på väg 252 vid Rävnäs vattentäkt inom
Surahammars kommun
Surahammars Kommunalteknik AB har den 15 augusti 2011 ansökt om lokala trafikföreskrifter om förbud
mot tung trafik och transport av farligt gods på del av länsväg 252. Den sökande yrkar att förbud ska råda på
sträckan mellan väg 5202/Herrgårdsvägen och väg 66 i Surahammars kommun. Bygg- och Miljönämnden har
erhållit en remiss angående ansökan och synpunkter i ärendet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 7
november 2011.
BILAGA
Tjänsteskrivelse från miljökontoret.

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

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att ställa sig bakom miljökontorets tjänsteskrivelse och att anta skrivelsen som sin egen.
_____

Sändlista:

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Förvaltningsenheten Juridik, Karin Stenvall,
721 86 VÄSTERÅS

Kopia för kännedom:

Surahammars Kommunalteknik AB, Box 10, 735 21 SURAHAMMAR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2007.0326. 421

Yttrande över prövotidsvillkor i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
anläggande av deponi för metallhydroxidslam och blästersand, Surahammars
Bruks AB, mål nr. M6117-07
Bygg- och Miljönämnden har från mark- och miljödomstolen erhållit ett föreläggande med begäran om
yttrande i rubricerat ärende.
Surahammars Bruks AB (SBAB) erhöll i augusti år 2008, via en dom i miljödomstolen, tillstånd enligt
miljöbalken att uppföra anlägggning för avfallsdeponering på fastigheten Surahammar 9:2 och där deponera
högst 25 000 ton/år järnhaltigt metallhydroxidslam och blästersand som uppkommit från bolagets verksamhet i
Surahammar. På grund av nya omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för ansökan har bolaget nu
ansökt om ändring av prövotidsförordnande och provisorisk föreskrift samt arbetstid enligt följande.
·

SBAB yrkar att prövotiden för villkor rörande utsläpp och behandling av lakvatten bör knytas till
drifttagande av deponin där redovisning till mark- och miljödomstolen ska ske senast 2 år efter
drifttagande av deponin.

·

SBAB yrkar att den begränsning av tiden för igångsättning, som i deldomen bestämdes till fem år, bör
förlängas till tio år. Detta då SBAB för närvarande har löst kvittblivningsproblemet av slammet genom
extern omhändertagande vid Kemiras anläggning i Helsingborg samt deponering av det avvattnade
sköljslammet på Vafabs anläggning i Västerås.

Miljökontorets bedömning
Miljökontoret bedömer att det kan anses rimligt att prövotiden för villkor om utsläpp och behandling av
lakvatten knyts till när deponin tas i drift och att redovisning i frågan därför kan ske till mark- och
miljödomstolen enligt SBAB:s yrkande.
Vad gäller bolagets yrkande om förlängning av tidpunkten för igångsättning från fem till tio år anser
miljökontoret att tio år framåt är svår att överblicka lagstiftningsmässigt. Däremot finns en förståelse för
bolagets yrkande om att fem år är en för kort tid eftersom kvittblivningsproblemet för närvarande är löst på
annat sätt. Miljökontoret anser därför att tidpunkten bör hamna någonstans mellan fem och tio år.

I ärendet yttrade sig
Johanna Skottman (S)
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att ingen erinran finns mot SBAB:s yrkande om prövotid för utsläpp och behandling av lakvatten, samt
att tidpunkten för igångsättning av deponin bör bestämmas i intervallet fem till tio från det att den ursprungliga
domen meddelades.
_____
Forts.sid 4
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 50
Sändlista:

Justerandes sign

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Enhet 4, Box 1104, 131 26 Nacka, 15 ex
Kommunstyrelsen, att Frank Pfeiler

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0275.211

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m.fl. Område vid Kvarnängsvägen, Virsbo,
Surahammars kommun.
Ett förslag till detaljplan för del av Virsbo 2:73, område vid Kvarnängsvägen, Virsbo, har varit på samråd
fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2011-09-30. Planhandlingarna har dessutom varit tillgängliga på kommunens
hemsida.
10 yttranden har kommit in under samrådstiden och förslaget till detaljplan har reviderats med hänsyn till de
synpunkter som inkommit och en samrådsredogörelse har upprättats.
Bygg- och Miljönämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till detaljplan för del av Virsbo 2:73, område
vid Kvarnängsvägen för utställning och granskning under fyra veckors tid.
Utställningstid: Fr.o.m. 2011-11-03 t.o.m. 2011-12-01.
BILAGOR
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Plankarta
Illustrationskarta

Bygg- och Miljönämndens beslut
Förslag till detaljplan för del av Virsbo 2:73, område vid Kvarnängsvägen, Virsbo, Surahammars kommun,
daterad 2011-10-31 ställs ut för granskning under tiden 2011-11-03 – 2011-12-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0534.511

Ny lokal trafikföreskrift
Generellt i Surahammars kommun gäller att återvändsgator avslutas med en vändplats där det gäller
parkeringsförbud.
Med anledning av att vändplatsen på Stockvägen saknar lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud föreslås att
en ny lokal trafikföreskrift införs.
BILAGA:

Lokal trafikföreskrift 1907 2011:001

I enlighet med trafikförordningens 10 kap 5 § har Polismyndigheten beretts att yttra sig över förslaget och de
har inget att erinra.
Beredande organ
Nämndens beredning tillstyrker förlaget till lokal trafikföreskrift.
I ärendet yttrade sig
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämndens beslut
En lokal trafikföreskrift införs med följande lydelse:
Surahammars kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Stockvägen får fordon inte parkeras inom den särskilt anordnade vändplatsen.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 november 2011.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0001 000

Anmälan om delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Byggärenden (B)
Bygglov, § 117, 118, 119
Slutbesked, § 110, 111,120, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133
Slutbevis, § 112, 115, 116
Startbesked, § 113, 114, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Miljöärenden (M)
Ansökan om avloppsanordning, § 69
Installation av värmepump, § 63, 67
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om årlig avgift, § 64, 66
Bostadsanpassning och parkeringstillstånd
Parkeringstillstånd, 8 st
Bostadsanpassning, 21 st

Bygg- och Miljönämndens beslut
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0002 000

Meddelanden
Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:
1. Från Lantmäteriet:
Underrättelse om avslutad förrättning: Avstyckning från Ramnäs kyrkby 2:37
Kallelse för kännedom: Ledningsrättsåtgärd berörande Lisjö 5:42
2. Information Miljöinspektör:
Företagare – Hur hanterar du ditt farliga avfall? 1 st
Inspektionsrapport – Tillsyn enligt miljöbalken, 2 st
Periodisk besiktning 2010, 1 st
Skrivelse - Begäran om avvecklingsplan för slutlig avveckling av kvarvarande kvicksilver på fastighet,
35 st
Skrivelse – Överklagan av Bygg- och Miljönämndens beslut § BMn § 48, daterad 2011-10-03, ang
spridning av vägsalt för halkbekämpning inom primär skyddszon för Rävnäs vattentäkt

Bygg- och Miljönämndens beslut
Meddelandena noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

