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Dnr: 2012.0263 519

Borgåsens Egnahemsförening, ansökan om bidrag till snöröjning och
vägbelysning år 2012.
Borgåsens Egnahemsförening har liksom tidigare år ansökt om driftsstöd för snöröjning och vägbelysning för
Borgåsens område, Borgåsvägen & Skansenvägen. Bidraget till föreningen var år 2011, 2 100 kronor.

Bygg- och Miljönämndens beslut
Borgåsens Egnahemsförening beviljas bidrag med 2 100 kr till snöröjning och vägbelysning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0277 .519

Hagens vägsamfällighet, ansökan om bidrag till vägbelysning
Hagens vägsamfällighet har ansökt om bidrag om 6 300 kr till vägbelysning för åren 2010, 2011 och 2012. Det
senast utbetalade bidraget till föreningen var år 2009, 2 100 kr.

Bygg- och Miljönämndens beslut
Hagens vägsamfällighet beviljas bidrag med 2 100 kr till vägbelysning för år 2012.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2011.0280.211

Detaljplan för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285,
KV. VRÅKEN, ( F d Skogslundsskolan), Surahammar, Surahammars kommun.
Ett förslag till detaljplan för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285,
Kv. Vråken, har varit utsänd för samråd under tiden 13 april – 11 maj 2012, till statliga myndigheter,
kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar, berörda sakägare och intresseföreningar.
Planhandlingarna har dessutom varit tillgängliga på kommunkontoret, Surahammar och på kommunens
hemsida.
10 yttranden har kommit in under samrådstiden och en samrådsredogörelse har upprättats.
Länsstyrelsen och Miljökontoret pekar på att det i närområdet funnits en nedlagd kemtvätt som kan innebära
risk för att marken inom planområdet kan vara förorenad av kemtvättskemikalier vilket bör uppmärksammas i
samband med genomförande av detaljplanen. Länsmuseet ifrågasätter rivning av skolbyggnader inom området
och anser att de besitter ett viktigt kulturhistoriskt värde som bör bevaras.
I övrigt har synpunkter av teknisk art inkommit.
Med hänvisning till kommentarer i anslutning till inkomna yttranden föreslås inte några ytterligare
förändringar i detaljplaneförslaget.
Bygg- och Miljönämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till detaljplan för Surahammar 9:284 och del
av Surahammar 9:285, Kv. Vråken, (F d Skogslundsskolan), för utställning och granskning i enlighet med
PBL. 5 kap 18§, under sex veckors tid.
Utställningstid: Fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2012-07-23.

BILAGOR
Kungörelse
Samrådsredogörelse
Plankarta
Illustrationskarta

I ärendet yttrade sig
Saga Laaksonen (M)
Benny Andersson (V)
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Forts. § 35

Bygg- och Miljönämndens beslutar
att godkänna föreliggande förslag till detaljplan för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285, Kv.
Vråken, (F d Skogslundsskolan), för utställning och granskning i enlighet med PBL. 5 kap 18§, under sex
veckors tid.
Utställningstid: Fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2012-07-23.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0216.00433

Rovdjursavvisande elstängsel – Kohagens naturreservat
Vid förra nämndsammanträdet framfördes förslag om att stängsla in delar av Kohagens naturreservat med
elstängsel för att skydda de betande tamdjuren mot rovdjursangrepp. Förslaget är att sätta upp ett fem-trådigt
elstängsel med fyra gånggrindar, två ridgrindar och en traktorgrind för in- och utpassage i reservatet. Det nya
stängselområdets yta blir 18 ha eftersom ett större område än vad som är inhägnat idag behöver omfattas av
elstängslet och även gränsen mot ån behöver förses med stängsel. Eventuellt kan även ett högt nät behöva
sättas upp mot Ekängens fotbollsplaner för att minska antalet bollar som sparkas in i reservatsområdet.
Förslaget har nu ytterligare kostnadsutrett och yttrande har inkommit från kommunala förvaltningar och
föreningar.
Kostnader
Utan extra skyddsnät vid fotbollsplanerna:
Kostnaden för elstängselmaterialet har beräknats till ca 74 000 kr och för arbetet med uppsättning till ca 64
000 kr, totalt ca 138 000 kr. För elstängselmaterialet erhålls ett statligt bidrag på 36 000 kr. Av
arbetskostnaden kan kommunens personal utföra ett arbete motsvarande ca 42 000 kr. Sammanlagt blir
kommunens utgift ca 60 000 kr.
Med extra skyddsnät vid fotbollsplanerna:
Kostnaden för elstängselmaterial och arbetskostnad för uppsättning är som ovan, d.v.s. 60 000 kr. Kostnaden
för material och montering för 3-4 m högt skyddsnät vid fotbollsplanerna har beräknats till 150 000-250 000
kr, grindar tillkommer för 25 000-30 000 kr. Totalt innebär detta alternativ en utgift för kommunen på
240 000-340 000 kr.

Remissinstanser
Ärendet har sänts ut på remiss till berörda kommunala instanser och föreningar. Skriftliga yttranden har
inkommit från Sura fiskevårdsområdesförening, Kärnhuset Ung Fritid, Surahammars Naturskyddsförening och
Surahammars Fotbollsklubb. Surahammars Ryttarförening har yttrat sig muntligt. Av remissinstanserna har
inte Ramnäs-Virsbo Naturklubb, Stefan Bjurstedt (fårägare) och Surahammars SOK inkommit med något
yttrande.
Sura fiskevårdsområdesförening har förståelse för behovet av rovdjursskydd för betesdjuren men anser att
instängslingen mot ån är alltför inskränkande mot fiskemöjligheterna. Föreningen föreslår istället att stängslet
mot ån placeras ett par meter från strandlinjen. Man anger att den steniga slänten vid Magforsen inte torde
vara attraktiv som betesmark utan att stängslet här kan placeras högre upp från slänten. Speciellt Magforsen
anges som vida känt bland fiskare i Surahammar med omnejd för sina stora aspar och abborrar. Föreningen
påtalar även att sträckan Sättenbron-Mossfallet använts för fiske i över 100 år och att röjning av sly borde ske
och att kommunala bryggor borde anläggas för att främja fisket.
Även Kärnhuset Ung Fritid förstår vikten av betande djur, säkerheten för dessa och naturreservatets betydelse
men poängterar att rovdjursstängslet bör utformas så att fiskemöjligheterna inte begränsas. Därför bör minst
10 m lämnas fritt mot ån på de ställen där marken inte är sank och där det finns fina möjligheter för landfiske.
Man anger i sitt yttrande att Kohagen/Magforsen används flera gånger per år för fiske och klassutflykter och är
en av de få platser med cykelavstånd som lämpar sig för dessa aktiviteter. Ett staket placeras direkt vid
åkanten skulle omöjliggöra utflykter och klassexkursioner av det nämnda slaget.
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Forts. § 36
Surahammars Naturskyddsförening ser positivt på att kommunen genom uppsättning av elstängsel vill
förebygga att tamdjur dödas eller skadas av rovdjur och att gånggrindar anordnas för att underlätta
allmänhetens tillträde till reservatet. Föreningen anser att det bör utredas om det befintliga fårstängslet kan
kompletteras med eltråd över och under detta. En sådan stängseldragning anser man skulle innebära att
stängsling inte blir nödvändig utefter Campingvägen. Slutligen anser föreningen att antalet gånggrindar bör
kunna kompletteras om sådant behov visar sig uppstå.
Surahammars Fotbollsklubb anser att ett elstängsel innebär avsevärda risker och avråder kommunen från att
genomföra förslaget. Bollar hamnar ofta på betesmarken innanför stängslet och de måste då ta sig över
stängslet. Vid lek och spel sker allting snabbt och oförsiktigt och man är då orolig för att skador sker vid
kontakt med elstängslet. Fotbollsklubben påpekar också att planerna vid reservatsområdet kommer att nyttjas i
större utsträckning i år än vad som tidigare skett eftersom planerna söderut mot Ekängsbadet inte längre sköts.
Surahammars Ryttarförening har via telefon meddelat att man enbart ser fördelar med att inhägna området
med elstängsel.

Bemötande av synpunkter från remissinstanserna
Vid en bedömning i ärendet behöver naturreservatets syften beaktas. Kohagens ändamål är att:
·
·
·

bevara hag- och skogsmarken för hävdberoende respektive hotade arter,
bevara hag- och skogsmarken för naturskönheten, samt
främja allmänhetens friluftsliv i en vacker hagmark utmed Kolbäcksån i en lättströvad och öppen
lövskog.

Gemensamt för Sura fiskevårdsområdesförening och Kärnhuset Ung Fritid är synpunkterna om att en
dragning av stängslet direkt mot ån påtagligt försvårar möjligheterna för landfisket och båda föreslår därför att
stängslet placeras ett antal meter från åkanten. Miljökontoret instämmer i att allmänhetens tillträde till ca 150
m av åkanten i södra delen av naturreservatet försvåras om stängslet placeras tätt intill åkanten. Detta ska då
ställas mot att en obetad markyta på sikt bedöms växa igen vilket i sin tur kan medföra svårigheter att ta sig
fram i området närmast ån. Dessutom skulle ett sådant område förlora de biologiska värden som är knutna till
de betande djuren vilket strider mot ett av syftena med reservatet. Kommunen har inte heller de personella
resurserna att slåttra området. För den öppna betesmarken erhåller kommunen ett statligt betesbidrag som
baseras på betad areal. Kriterierna för bidraget är att marken är väl avbetad och en igenvuxen mark minskar
därför det statliga betesbidraget. Reservatet är skötselkrävande vilket medför kostnader och ett minskat bidrag
innebär mindre utrymme för skötselåtgärder. Miljökontoret bedömer därför att vid en avvägning mellan syftet
med reservatet och allmänhetens tillträde till markytan närmast åkanten överväger fördelarna med att ett
stängsel placeras så nära åkanten det är möjligt. Den steniga marken ned mot ån vid Magforsen, och som Sura
fiskevårdsområdesförening påtalat vara betydelsefull för fisket, kommer även i fortsättningen att vara
tillgänglig för allmänheten eftersom ett elstängsel där kommer att dras en bit från strandkanten. Föreningens
åsikt om att bryggor bör anläggas är inte aktuellt att utföra inom naturreservatet. Anläggande av brygga eller
uppläggningsplats för båtar är förbjudet enligt reservatsföreskrifterna.
Surahammars Naturskyddsförening är positiva till den planerade åtgärden men anser att det bör utredas om
befintligt fårstängsel kan kompletteras med två eltrådar, en upptill och en nedtill. Miljökontoret har redan gjort
en sådan utredning och den har visat att det kan finnas risk för att skodda hästar fastnar i ett fårnätstängsel. När
ett stängselnät är kombinerat med spänningsansluten eltråd kan nätet bli strömförande och hästen riskerar
därmed att utsättas för ett stort lidande.
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Forts. § 36
Anledningen till att stängslet är planerat att dras ända ut mot Campingvägen är att en ca två m bred trädfri gata
skulle behöva röjas upp genom skogen utefter befintlig stängselsträckning eftersom rovdjuren kan använda
träd som språngbräda över stängslet och in till tamdjuren.
Även maskinen som ska driva ned stolparna behöver utrymme. Dessutom är befintliga stängselstolpar alltför
kort nedslagna i marken och behöver därför bytas ut längs hela stängselsträckningen. Stolpar ska slås ned
minst 1,2 m vilket är nästintill omöjligt i den steniga terrängen genom skogen utan alltför stor inverkan på
marken. En trädfri gata genom skogen bedöms även i sig vara ett alltför stort ingrepp i reservatet.
Surahammars Fotbollsklubb har framfört oro för barnens säkerhet. Elsäkerhetsverket har angivit att om
installation sker enligt lagkraven så ska inga personskador uppstå, se stycket nedan för mer information. De
grindar som planeras är lättöppnade och självstängande och är inte försedda med några säkerhetshandtag som
ska häktas av vid passage. De extra övergångar som är placerade mitt för respektive fotbollsplan är inte
planerade att finnas kvar. In- och utpassage i reservatet från söder kommer att ske via en grind vid åkanten och
en grind där huvudentrén idag är placerad. Det kommer dessutom att finnas en ridgrind längs den södra
gränsen men denna grind kommer att vara utformad som en traditionell djurgrind.
Övriga överväganden
I ärendediskussionen har framförts åsikter om oron för de fotbollsspelande barnen och ungdomarna vid
fotbollsplanerna och därmed även behov av ett extra högt skyddsnät vid fotbollsplanerna. Miljökontoret har
vid kontakt med Elsäkerhetsverket fått beskedet att om installation sker med ett säkerhetsaggregat som
uppfyller lagkraven för elsäkerhet så ska det vara säkert för person och egendom. Dock ska man inte glömma
att beröring mot ett spänningssatt elstängsel kan orsaka stort obehag. Detta obehag ska förstås vägas mot
nyttan av elstängslet. Det finns ännu inte utarbetat någon praxis eller några detaljföreskrifter om särskilda
säkerhetsåtgärder i närheten av elstängsel. Elsäkerhetsverket anger slutligen att elstängselapparaten ska
uppfylla kraven i elsäkerhetsföreskrifterna och dessa föreskrifter ställer bl.a. krav på att energinivån i
strömpulsarna inte får vara så hög att personskador kan uppstå.
Uppsättning av elstängslet enligt ursprungsförslaget innebär att den areal som idag betas kommer att minska.
Eftersom vattenståndet varierar under året måste stängslet sättas upp med marginal till vattnet. En grov
uppskattning är att knappt 1 ha mindre mark kommer vara kunna betas jämfört med dagens betesmark då
stängslet längs den sanka sträckan utefter ån inte är möjligt att placera så nära vattnet som det vore önskvärt ur
betestillgänglighetssynpunkt.
Det kan även antas att ett elstängsel kräver mer skötsel än vad dagens befintliga stängsel gör. Dagligen
behöver kontroll göras av att stängslet är strömförande, likaså behöver det röjas utefter stängslet flera gånger
varje betessäsong så att inte uppväxande gräs och dyl. jordar elen.
EU:s jordbrukspolitik är under revidering och ska börja gälla från år 2014. I dagsläget är det inte klart om
befintliga stöd som t.ex. den statliga betesersättning som kommunen idag erhåller för Kohagen, kommer att
bestå och i sådana fall i vilken omfattning.
Det finns inga pengar avsatt för elstängseluppsättning i Kohagen i miljökontorets budget för 2012 utan medel
behöver tas från annan plats i kommunens budget.
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I ärendet yttrade sig
Per Jörgensen (S)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Saga Laaksonen (M)
Benny Andersson (V)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att inte genomföra byggnationen av rovdjursavvisande elstängsel i Kohagen samt
att bevaka förändringarna i EU:s jordbrukspolitik inför år 2014.
_____

Sändlista:

Surahammars kommun, Turism, Urban Andersson, Box 203, 735 23 Surahammar
Surahammars Naturskyddsförening, Tom Sävström, Stenbovägen 12, 735 34 Surahammar
Ramnäs-Virsbo Naturklubb, Sören Larsson, Håkantorpsgatan 9, 724 76 Västerås
Stefan Bjurstedt, Olbergavägen 154, 735 91 Surahammar
Surahammars Ryttarförening, Annie Johansson Lind, Nybyggsvägen 1, 735 35 Surahammar
Surahammars Fotbollsklubb, Carl-Erik Lindström, Box 66, 735 22 Surahammar
Sura fiskevårdsområdesförening, Urban Andersson, Tulevägen 1, 735 32 Surahammar
Surahammars SOK, Industrivägen 2, 735 37 Surahammar

_____
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Anmälan om delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Byggärenden (B)
Bygglov, § 55, 60, 62
Bygglov inkl. startbesked, § 53, 54, 57, 64, 66, 67, 68
Rivningslov, § 47
Startbesked, § 56, 61, 63, 65, 70
Slutbesked, § 58, 69

Miljöärenden (M)
Ansökan om inrättande av avloppsanordning, § 38

Trafikärenden (T)
Ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder, § 1, 2, 3, 4, 5

Bygg- och Miljönämndens beslut
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
_____
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Meddelanden
Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:

1. Information Miljöinspektör:
Remiss – Instängsling av betesmark med elstängsel, Kohagen, 8 st
Skrivelse – Årsrapport 2011, 1 st
Yttrande – Angående detaljplan för Kv. Vråken, 1st

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

Justerandes sign
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