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Plats och tid

Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 28 november 2011, klockan 14.00 –14.30

Beslutande

Tobias Nordlander (S), ordförande
Börje Ahlin (S)
Per Jörgensen (S)
Benny Andersson (V)
Erkki Visti (C)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Benita With (S) tjg. ersättare

Övriga deltagande

Markku Ollila (S)
Jan-Erik Mattsson
Lena-Marie Burman
Linnéa Hedenmo
Carina Rosendahl
Marie Andersson

Utses att justera

Benny Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Surahammar,
Onsdagen den 30 november 2011 kl. 15.00

Paragrafer
Underskrifter

55-59
.........................................................................
Marie Andersson

Sekreterare

Ordförande

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

Justerande

.........................................................................
Benny Andersson

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0595.000

Bygg- och Miljönämndens sammanträdesdagar år 2012
Följande förslag till sammanträdesdagar för år 2012 föreligger.
Nämndens beredning utgörs av ordföranden, vice ordföranden och en ledamot/ersättare enligt rullande
schema.

Beredning

Ledamot/ersättare

Nämnd

5/1 kl.13.00
2/2
1/3
29/3
26/4
24/5
14/6
16/8
13/9
18/10
15/11
6/12

Erkki Visti
Jeanette Jinnestrand
Benita With
Markku Ollila
Per Jörgensen
Saga Laaksonen
Johanna Skottman
Benny Andersson
Erkki Visti
Jeanette Jinnestrand
Benita With
Markku Ollila

16/1
13/2
12/3
10/4
7/5
4/6
25/6
27/8
24/9
29/10
26/11
17/12

Beredningen och nämndens sammanträden börjar kl 14.00, förutom beredningen den 5/1 som börjar kl 13.00.
Beredningen är i Blå rummet och nämnden i Vita rummet i kommunkontoret.

Bygg- och Miljönämndens beslut
Ovanstående förslag till sammanträdesdagar antas.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011. 0538. 402

Taxa för Bygg- och Miljönämndens kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen
Ärendebeskrivning
Offentlig kontroll ska säkerställa att livsmedelsföretagaren når målen i livsmedelslagstiftningen. Syftet med
kontrollen är att konsumenten ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel som är rätt märkta. Offentlig
kontroll ska vara effektiv och ändamålsenlig. Därtill kommer att den ska vara riskbaserad och att hänsyn ska
tas till tidigare kontrollresultat.
Livsmedelsverket har reviderat sin vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar. Vägledningen
ger myndigheterna stöd i beräkning av behov av tid för kontroll för olika typer av anläggningar. I den
reviderade vägledningen har fördelningen av riskpoäng förändrats, det har gjorts vissa justeringar av
riskmodulen, storleksindelningen har förändrats, det är fler riskklasser, en informationsmodul har införts m m.
Förändringarna medför att vissa anläggningar får färre timmar och vissa får fler timmar. Kostnaderna kommer
att öka för anläggningar som har en verksamhet med låg risk men som förpackar livsmedel, t ex bagerier.
Kostnaderna minskar däremot något för de flesta förskolor samt vissa restauranger.
Livsmedelsverket rekommenderar att vägledningen börjar tillämpas från och med år 2012.
Sveriges kommuner och landsting har med anledning av förändringarna reviderat den beräkningsmodell de
tagit fram till hjälp för hur kommunerna ska räkna fram kostnaden för en kontrolltimme. Vid ett flertal
tillfällen har såväl Livsmedelsverket som Sveriges kommuner och landsting poängterat att det är viktigt att
räkna ut timavgiften på nytt enligt denna modell. Den reviderade beräkningsmodellen har tillämpats vid
beräkningen av den föreslagna timavgiften.
Enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
ska en kontrollmyndighet ta ut avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering.
BILAGA
Taxa för Surahammars Bygg- och Miljönämnds kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Skäl för beslut
Med anledning av ovanstående förändringar i vägledningen för riskklassificering av livsmedelsanläggningar
och förändringarna i beräkningsmodellen från Sveriges kommuner och landsting är det nödvändigt att fatta
beslut om en ny taxa för kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen.
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett underlag för beräkning av timavgift. Den nya timavgift
som föreslås har beräknats utifrån detta underlag.
Miljökontoret föreslår en taxa på 980 kr per timme.

Forts. sid 4
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 56

Bygg- och Miljönämnden beslutar
föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för Bygg- och Miljönämndens kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen,
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan ska vara 980 kronor per timme kontrolltid.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0001 000

Anmälan om delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Byggärenden (B)
Bygglov inklusive startbesked, § 134, 135
Förlängning av bygglov: § 142
Slutbesked, § 136
Startbesked, § 137, 139, 140, 141, 143
Ändring/komplettering av bygglov, § 138
Miljöärenden (M)
Ansökan för inrättande av avloppsanordning, § 71, 74
Föreläggande om att genomföra markundersökning, § 73
Föreläggande om att utföra vattenprovtagning samt att utreda skyddsåtgärd vid olycksplatsen, § 72

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. Beslut från regering, Länsrätten, Kammarrätten, Förvaltningsrätt:
Underrättelse - Överträdelse av plan- och bygglagen
2. Från Länsstyrelsen:
Överklagan av bygg och miljönämndens beslut
3. Från Lantmäteriet:
Underrättelse om avslutad förrättning – Fastighetsbestämning berörande Sörby 2:5, Säter 1:9 samt
avstyckning från Sörby 2:5
Avstyckning från Ramnäs Kyrkby 2:37
Kallelse – Omprövning av Lisjö ga:3 som förvaltas av Ursjötorps vägsamfällighet
4. Information Stadsarkitekt/Byggnadsinspektör:
Skrivelse – Yttrande angående överträdelse av plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Uppsala, mål
nr 2075-10
5. Information Miljöinspektör:
Skrivelse – Meddelad driftstörning, Virsbo ARV
Underrättelse – Riskklassning av nedlagda deponier, 9 st
Yttrande – Ansökan om tillstånd med dnr A514-7749-11
6. Övrigt:
Naturvårdsverket – Länsstyrelsen i Västmanlands län bidrag till utredning för avhjälpande av
föroreningsskador och mindre avhjälpandeåtgärd

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0408. 409

Överklagan av länsstyrelsens beslut om upphävande av Bygg- och
Miljönämndens beslut om avslag av Trafikverkets ansökan om halkbekämpning
med vägsalt längs väg 252 inom primär skyddszon för Rävnäs vattentäkt
Vid oktober månads sammanträde avslog Bygg- och Miljönämnden Trafikverkets ansökan om att utföra
halkbekämpning med vägsalt längs väg 252 inom den primära skyddszonen för Rävnäs vattenskyddsområde.
Trafikverket överklagade nämndens beslut och länsstyrelsen har i beslut, daterat 2011-11-15, upphävt
nämndens beslut. Länsstyrelsen har istället lämnat Trafikverket tillstånd att under perioden 1 oktober 2011 –
31 maj 2012 utföra halkbekämpning med vägsalt på den aktuella vägsträckan. Tillståndet är villkorat enligt
följande:
·

Trafikverket ska inkomma med uppgift om saltförbrukning i ton samt saltindex för vägsträckan under
tillståndsperioden.

·

Samtliga enskilda saltningsinsatser ska journalföras och redovisas där uppgifter om tidpunkt, använd
saltmängd och väderomständigheter som ligger till grund för och motiverar saltningsinsatsen beskrivs.

·

Ovan nämnda uppgifter ska redovisas senast tre veckor efter tillståndsperiodens slut. Redovisning ska
även kunna lämnas månadsvis på Bygg- och Miljönämndens begäran.

Länsstyrelsen avvisar Trafikverkets yrkande om verkställighetsförordnande.
Länsstyrelsens beslut kom nämnden tillhanda den 18 november. Tiden för överklagan till Mark- och
miljödomstolen är tre veckor från det att nämnden fick ta del av beslutet vilket innebär att en överklagan ska
vara domstolen tillhanda senast den 9 december.
I ett parallellärende om överklagan av vattenskyddsföreskrifter för Rävnäs vattenskyddsområde där
kommunen har beslutat om saltförbud inom det primära skyddsområdet och tillståndsplikt för saltning inom
den sekundära skyddsområdet, har Havs- och vattenmyndigheten yttrat att det finns fog för kommunen att
meddela föreskrifter om saltanvändningen inom vattenskyddsområdet och att de aktuella föreskrifterna behövs
för att tillförsäkra grundvattentäkten ett fullgott skydd.

I ärendet yttrade sig
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att står fast vid sina tidigare åsikter i ärendet samt
att överklaga länsstyrelsens upphävande av nämndens beslut, BMn § 48 daterat 2011-10-03, om avslag av
Trafikverkets ansökan om halkbekämpning med salt inom den primära skyddszonen till högre instans.
Sändlista:

Länsstyrelsen, Förvaltningsenheten, 721 86 Västerås för vidarebefordran till Nacka tingsrätt,
Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka strand

Kopia för kännedom:

Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Surahammars KommunalTeknik AB, Box 10, 735 21 Surahammar
Surahammars kommun, kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

_______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

