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Bygg- och miljönämnden 2018-11-28 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl 09.00 – 10.00 
  
Beslutande Tony Frunk (S) ordförande  
 Liselotte Waernulf (S)  
 Sara Frau-Kallunki (S)  
 Marieanne Matuszewski (S)  
 Bengt Hultin (V)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Stieg Andersson (M) ej §§ 94 & 95  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Sekreterare Julia Lundin, förvaltningschef Anders Östlund, övriga deltagare se 

§ 89. 

Närvarorätt Bygg- och miljönämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande 
    

Utses att justera Bengt Hultin (V) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 november 2018 kl 10.00 
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Julia Lundin 
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BMN § 89 
 
Föredragande/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§§ 89 – 96 – Byggnadsinspektör Andreas Törnblom 
§ 97 – Miljöinspektör Gun Skarin 
§ 98 – Controller Manuel Vilela 
§ 99 – Miljöinspektör Daniel Nordstrand 
§ 100 – Förvaltningschef Anders Östlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 90 
 
Bygglov för nybyggnation av cykelförråd på fastigheten Västtuna 1:266, 
Hallstahammar    Dnr 685/18 
 
Till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar har det inkommit en kom-
plett bygglovsansökan avseende nybyggnation av cykelförråd på fastigheten 
Västtuna 1:266. Cykelförrådet ska byggas till befintligt cykelförråd/soprum och 
kommer att bli på c:a 14 kvm. Fasaden kommer bli likvärdig den tillbyggda 
delen och taket kommer att beläggas med svart takplåt. Fastigheten ligger inom 
detaljplanen Kv. Tomas, Torkan med flera och blev fastställd den 4 juli 1969. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 30 oktober 2018 att beslutet 
om bygglov ska avhandlas av nämnden då byggnationen kommer att ske på så 
kallad prickmark. Syftet med prickmarken var när planen togs fram att man 
ville styra utformningen av stadsbilden vilket var vanligt förr, men ytterst ovan-
ligt idag. 
 
Möjlighet till yttranden har gått ut till de som förvaltningen anser är berörda. Ett 
yttrande har inkommit till förvaltningen rörande att det vore mer estetiskt till-
talande om man förlänger byggnaden söderut. Sökanden besvarade yttrandet 
med att de väljer att kvarstå vid ursprungsansökan.  
 
I och med att hela fastigheten omfattas av prickmark så är placeringen av bygg-
naden inte helt enkel. Att göra en tillbyggnad till det befintliga soprum-
met/cykelförrådet är ett bra alternativ. Förvaltningen ser inget skäl att inte 
hävda att förrådet har en god form, färg och materialverkan enligt 8 kapitlet 1 § 
Plan- och bygglagen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 68. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för byggnation av cykelförråd på fastigheten Västtuna 1:266 
i enlighet med 9 kapitlet 31 c § Plan och bygglagen (2010:900), samt 
 
att en avgift på 2 148 kronor kommer att tas ut enligt gällande taxa. 
 
__________ 
Exp till: Byggnadsinspektör 
              Enl sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 91 
 
Bygglov för utvändig ändring på fastigheten XXX, Hallstahammar  
Dnr 721/18 
 
Till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar har det inkommit en kom-
plett bygglovsansökan avseende utvändig ändring på fastigheten XXX. 
Fastigheten ligger inom detaljplanen Gröndal II som blev antagen 2008. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 12 november 2018 att 
bygglov har tidigare utfärdats för enbostadshuset och att denna bygglovsansö-
kan enbart gäller för att sökanden vill byta takmaterial från bandtäckt plåt till 
svarta betongpannor. Bygglov för enbostadshuset beviljades på delegation den 
10 september 2018 då ansökan var helt planenlig. 
 
Detaljplanen anger att ”Tak skall täckas i rött tegel alternativt svartplåt eller grå 
förpatinerad zinkplåt” och därmed så ska nämnden ta beslut i ärendet då åtgär-
derna är ett planavsteg. Konstruktionen har anpassats till betongtakpannor som 
är tyngre än takpannor, vilket byggherren har anpassat sig efter. Liknande avvi-
kelser har tidigare godtagits i området och det finns inga skäl i detta ärende att 
neka sökanden bygglov för utvändig ändring. Förvaltningen anser att bygglov 
kan beviljas för åtgärden enligt 9 kapitlet 30 § 1b Plan- och bygglagen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 69. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för utvändig ändring på fastigheten XXX enligt 9 kapitlet 30 
§ 1b Plan och bygglagen (2010:900), samt 
 
att en avgift på 5 424 kronor kommer att tas ut enligt gällande taxa. 
 
 
_________ 
Exp till: Byggnadsinspektör  
              Enl sändlista 
  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 92 
 
Bygglov för garage och två skärmtak på fastigheten XXX      Dnr 716/18 
 
Fastighetsägare till XXX har ansökt om bygglov i efterhand för ett garage på 42 
kvm och två skärmtak på 31,5 kvm och 24 kvm.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i tjänsteutlåtande den 18 oktober 2018 
bland annat att bygg- och miljönämnden ska pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd så fort det finns en anledning att 
anta att någon inte har följt Plan- och bygglagen. Bygglov har sökts i efterhand 
för åtgärderna på fastigheten XXX. De olagligt uppförda byggnaderna 
misstänks vara uppförda år 2007, alltså har mer än tio år förflutit från färdig-
ställandet och således finns inget skäl för att en byggsanktionsavgift, i enlighet 
med 11 kapitlet 51-63 §§ Plan- och bygglagen, ska tas ut trots att man brutit 
mot 8 kapitlet 1 § Plan- och bygglagen.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelsen att de föreslår nämnden att ut-
färda bygglov i efterhand för fastigheten och därefter avskriva ärendet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 70.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov i efterhand för garaget och skärmtaken på fastigheten XXX i 
enlighet med 9 kapitlet 31 § Plan- och bygglagen (2010:900), samt 
 
att en avgift på 2 220 kronor tas ut enligt gällande taxa.  
 
 
___________ 
Exp till: Byggnadsinspektör  
              Enl sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 BMN § 93 
 
Ansökan om dispens från strandskydd – XXX Dnr 722/18 
 
Till bygg- och miljöförvaltningen har det inkommit en ansökan om strand-
skyddsdispens på fastigheten XXX för bastubyggnad med förvaring på mindre 
än 15 kvm.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 26 oktober 2018 bland annat 
att den sökande anför att bastubyggnaden är inom fastighetens hemfridszon 
samt att bastun innebär ökad möjlighet till miljövänlig behandling av sökandes 
hälsobesvär. Den sökande anger under särskilda skäl att området som dispensen 
avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse 
för strandskyddets syfte. Placeringen är tänkt cirka 56 meter från vattenlinjen. 
Förvaltningen anser att tomtplatsavgränsningen bör godtas och dispens beviljas 
då dels området redan är avskilt och befinner sig inom hemfridszonen där nor-
malt sett allmänheten inte beträder. Allmänheten kan efter flytten av bastun pas-
sera obehindrat längs strandlinjen. Tomtplatsavgränsningens område har sedan 
många år varit ianspråktaget på det sättet att strandskyddets syften inte känns 
tillämpliga enligt 7 kapitlet 18c § Miljöbalken. 
 
Enligt 7 kapitlet 15 § Miljöbalken är det förbjudet att inom strandskyddsområde 
bland annat: 
 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. Lag (2009:532). 

 
Enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 71. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja dispens från strandskyddet för bastubyggnad med förvaring på max 
15 kvm på fastigheten XXX i enlighet med 7 kapitlet 18 c § och 18 f § i 
Miljöbalken, samt 
 
att en avgift på 7 088 kr tas ut enligt gällande taxa. 
 
__________ 
Exp till: Byggnadsinspektör 
              Enl sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 BMN § 94 
 
Ansökan om dispens från strandskydd – XXX      Dnr 674/18 
 
Stieg Andersson (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
Till bygg- och miljöförvaltningen har det inkommit en ansökan om strand-
skyddsdispens på fastigheten XXX för uppförande av enbostadshus på 213 kvm 
samt ett förråd på 40 kvm.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 12 november 2018 bland 
annat att tidigare var området där fastigheten XXX ligger en del av detaljplanen 
Gröndalsområdet pl. 77 som blev fastställd år 1978. I den planen var 
strandskyddet upphävt. Vid den nya detaljplanen Gröndal II så blev aldrig 
strandskyddet upphävt. Tomtens storlek uppgår till c:a 1 200 kvm och är en 
lämplig storlek på en tomtplatsavgränsning. Området är redan detaljplanerat för 
bostadsändamål och är ianspråktaget i den grad att det saknar betydelse för 
strandskyddet enligt 7 kapitlet 18 c § Miljöbalken. Förvaltningens förslag är att 
bevilja strandskyddsdispens i enlighet med 7 kapitlet 18 b § Miljöbalken. 
 
Enligt 7 kap 15 § Miljöbalken är det förbjudet att inom strandskyddsområde 
bland annat: 
 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. Lag (2009:532). 

 
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 72.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja dispens från strandskyddet för uppförande av enbostadshus på 213 
kvm samt förrådsbyggnad på 40 kvm på fastigheten XXX i enlighet med 7 
kapitlet 18 b §, 18 c § och 18 f § i Miljöbalken, samt 
 
att en avgift på 9 100 kr tas ut enligt gällande taxa. 
 
Härefter återinträder Stieg Andersson (M).  
________ 
Exp till: Byggnadsinspektör 
              Enl sändlista               

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 95 
 
Bygglov för uppförande av enbostadshus på fastigheten XXX, Hallsta-
hammar     Dnr 674/18 
 
Stieg Andersson (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
Till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar har det inkommit en kom-
plett bygglovsansökan avseende uppförande av enbostadshus med inbyggt ga-
rage med fasad i liggande panel i vit kulör och tak med svarta betongpannor på 
fastigheten XXX. Huset har en tänkt byggnadsyta på 213 kvm. Fastigheten 
ligger inom detaljplan Gröndal II.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 29 oktober 2018 att bygg-
nadsarean uppgår till 213 kvm och är större än vad planen anger vilket är 190 
kvm. Fastigheten omfattas av strandskydd, dispensen avhandlas i separat 
ärende. 
 
Förvaltningen anser att bygglov kan ges för åtgärden och att större avvikelser 
har godtagits vid tidigare prövningar. Ansedda sakägare har beretts tillfälle för 
att inkomma med yttranden i fråga, varav inga har inkommit. Då avvikelser ti-
digare har godtagits så ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgär-
den som har sökts och de som tidigare har godtagits. Förvaltningen anser att 
avvikelsen är liten och att bygglov bör beviljas i enlighet med 9 kapitlet 31b § 
Plan- och bygglagen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 73.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för uppförande av enbostadshus på fastigheten XXX i 
Hallstahammar i enlighet med 9 kapitlet 31 b § Plan- och bygglagen 
(2010:900), samt 
 
att en avgift på 30 758 kronor kommer att tas ut enligt gällande taxa. 
 
Härefter återinträder Stieg Andersson (M).  
 
__________ 
Exp till: Byggnadsinspektör 
              Enl sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 96 
 
Förhandsbesked gällande nybyggnation av enbostadshus – XXX     
Dnr 623/18 
 
Till bygg- och miljönämnden har det inkommit en ansökan om förhandsbesked 
på fastigheten XXX i Hallstahammar. Sökanden avser att uppföra ett nytt 
enbostadshus i två plan samt ett fristående garage. Ny väg kommer att anläggas 
från den centrala genomfarten. Eget vatten ska borras på fastigheten uppströms 
från bäcken sett och ett avlopp med trekammarbrunn ska anläggas nedströms en 
bit ifrån bäcken. Marken som är tänkt för avstyckning är på 10 000 kvm.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 8 november 2018 att mark-
förhållanden i området där den planerade avstyckningen är tänkt att ske är lera 
enligt SGU generella jordartskartering, därmed kan en del markförstärkningar 
krävas innan byggnation kan ske. Om bäcken ska kulverteras för att säkerställa 
en väg till fastigheten så krävs en dispens, om en bro ska byggas så krävs ingen 
dispens. Bäcken måste dock skyddas då den är viktig ur biotopskyddet och är 
vattenförande större delen av året. Vägen till den tänka fastigheten lär vara ut-
formad så en eventuell slambil kan färdas på den, samt att påfarten till den be-
fintliga vägen utformas så en god sikt sker för att minska risken för trafik-
olyckor. Bedömda sakägare har beretts tillfälle för yttrande, inga negativa ytt-
randen har inkommit.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelsen att positivt förhandsbesked kan 
utfärdas med ett antal villkor.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 74.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked som avser enbostadshus på XXX enligt 9 
kapitlet 17 § Plan- och bygglagen (2010:900),  
 
att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kapitlet 39 § 
punkt 1 Plan- och bygglagen (2010:900),  
 
att en geoteknisk undersökning blir utförd innan bygglovsprövning enligt 9 ka-
pitlet 39 § punkt 3 Plan- och bygglagen (2010:900), samt 
 
att en avgift om 8 736 kronor tas ut enligt gällande taxa. 
 
________ 
Exp till: Byggnadsinspektör 
              Enl sändlista               

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 BMN § 97 
 
Ansökan om dispens från strandskydd – Norrtunbo 1:6      Dnr 643/18 
 
Till bygg- och miljöförvaltningen har det inkommit en ansökan från kultur- och 
fritidsförvaltningen om strandskyddsdispens på fastigheten Norrtunbo 1:6 för 
uppförande av en äventyrsminigolfbana.   
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2018 att områ-
det där den nya äventyrsminigolfbanan planeras att anläggas ligger inom det 
område där Skantzöbadets Camping bedriver sin verksamhet. Området omfattas 
ej av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i sin helhet redan taget i 
anspråk då det sedan lång tid tillbaka beddrivits campingverksamhet på områ-
det. Livsvillkoren för djur- och växtliv bedöms inte påverkas nämnvärt av 
byggnationen.  
 
Följande upplysningar lämnas i förvaltningens skrivelse:  
 

• Enligt 19 kapitlet 3 b § Miljöbalken ska länsstyrelsen pröva en kom-
muns beslut att ge dispens från bestämmelserna i 7 kapitlet 15 § om det 
finns skäl att anta att 
1. Det inte finns förutsättningar för dispens, eller 
2. En brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i 

ärendet.  
 

• Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut 
kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant pröv-
ningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning 
ska ske eller inte. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Länsstyrel-
sen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för 
dispens.  

 
• Dispensen upphör att gälla, om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från ovanstående datum.  
 
Beslutet tas med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 i Miljöbalken. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 75.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja dispens från strandskyddet för uppförande av äventyrsminigolfbana 
på fastigheten Norrtunbo 1:6 i enlighet med 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 1 
i Miljöbalken, samt 
 
att en avgift på 9 100 kr tas ut enligt gällande taxa. 
________ 
Exp till: Miljöinspektör 
               Enl sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 98 
 
Mål och budget 2019-2021 för bygg- och miljönämnden     Dnr 635/18 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018 § 180 att kommunstyrelsens 
förslag till nettoramar inför mål och budget 2019-2021 ska ligga som underlag 
inför fullmäktiges beslut i december och att styrelsen och nämnderna för sin del 
utifrån nettoramarna ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 22 novem-
ber 2018 med förslag till mål och budget 2019-2021.  
 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 2019-
2021. Av sammanfattningen följer: ”Det ekonomiska läget innebär att kompen-
sation och utökade ramar i den utsträckning som behoven prioriteras blir 
mycket svårt att uppnå, så i realiteten kan ingen nämnd få några garantier på 
ramtillskott till verksamheten utöver den plan för 2019 som beslutats tidigare. 
Ytterst blir det en politisk bedömning vilka områden som prioriteras inom ra-
men för det utrymme som finns tillgängligt.  
 
Nuvarande planeringsförutsättningar avviker något mot tidigare planeringsra-
mar, för enskilda året 2019 har det tillkommit medel för att finansiera ett sam-
arbete med Kundcenter. Nämndens uppdrag utökas också med ansvar för tillsyn 
och prövning av alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagstiftningen. Ra-
men justeras med medel för detta. Plan och bygglagen skärps från 1 januari med 
avseende på administrativa rutiner och handläggningstid. Konsekvenserna av 
detta är inte kartlagda, men kraven på effektiv hantering av inkommande ären-
den ökar väsentligt. 
 
Bygg och miljönämnden är den lokala myndigheten som ansvarar för tillsyn 
och prövning enligt främst miljöbalken, plan och bygglagen och livsmedels-
lagstiftningen. Uppdraget omfattar också från 1 januari år 2019 även tillsyn och 
prövning enligt alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagstiftningen. 
 
Verksamheten utökas till 2019 med 1,0 personal (0,5 tjänst) för tillsyn och 
prövning enligt alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagstiftningen. 0,5 
tjänst säljs för samma uppdrag enligt befintligt avtal till Fagersta kommun. 
Tjänsten har legat på socialnämnden tidigare.  
 
Samarbete med kundcenter motsvarande 0,25 tjänst inrättas från årsskiftet. Till 
en början kommer frågor rörande plan och bygglagen utgöra den större delen av 
uppdraget. Enklare frågor och besvarande av frågor kring ärenden ska skötas av 
kundcenter. Byggnadsinspektörerna ska genom samarbetet få mer utrymme för 
handläggning av ärenden.  
 
Plan och bygglagen ändras från 1 januari med bland annat skärpta krav på att 
klara tider för handläggning av bygglov och anmälan. Överskriden handlägg-
ningstid, generellt uttryckt tio veckor, medför rätt till fem procents  
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Forts BMN § 98 
 
reduktion av avgift per vecka i förlängd handläggningstid. Ökade krav på in-
formation och tidsgräns för granskning införs också. Det blir av stor vikt att in-
kommande ärenden hanteras snabbt och effektivt.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 76.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens mål och budget 2019-2021 utifrån kom-
munfullmäktiges beslut den 15 oktober 2018 § 180 samt överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
 
________ 
Exp till: Controller 
               Kommunstyrelsen 
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BMN § 99 
 
Remiss från Länsstyrelsen i Västmanlands län gällande Stena Recycling 
AB:s ansökan om dispens för deponering av brännbart avfall, Hallsta 3:6       
Dnr 793/18 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands Län har översänt remiss gällande ansökan från 
Stena Recycling AB om dispens för deponering av brännbart avfall inom fas-
tigheten Hallsta 3:6.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 26 november 2018 att Stena 
Recycling AB har hos Länsstyrelsen i Västmanlands län ansökt om dispens för 
att under 2019 deponera totalt 17 000 ton brännbart avfall från fragmenterings-
anläggningen i Hallstahammar. Deponering planeras ske på bolagets deponi 
inom fastigheten Hallsta 3:6 i Hallstahammars kommun.  
 
Bolaget har i sin ansökan redogjort för de kontakter som tagits med olika för-
bränningsanläggningar för att hitta avsättning för det brännbara avfallet. Av-
sättningsmöjligheterna har varit små eftersom många anläggningar inte vill ta 
emot avfallet eftersom pannorna riskerar att få korrosion- och beläggnings-
skador. Nämnden anser att bolaget bör redovisa en tidsplan på hur de ser på av-
sättningsmöjligheterna i framtiden och på hur dispensen för mängden deponerat 
brännbart avfall ska minska. Bolaget har under flera års tid ansökt om dispens 
för 17 000 ton trots att ett parallellt arbete för att minska deponeringen har på-
gått.  
 
Vidare anser förvaltningen att bolaget bör redovisa tydligare hur de samarbetar 
med andra förbränningsanläggningar. Bolaget skriver i sin ansökan att samar-
bete med vissa anläggningar finns, men inte mycket om vad som görs, i vilken 
omfattning eller hur arbetet går. Bygg- och miljöförvaltningen anser dock sam-
mantaget att bolaget har redovisat att en dispens enligt ansökan behövs. 
 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.  
 
Tony Frunk (S) yrkar att som yttrande över ansökan om dispens för deponering 
av brännbart avfall inom fastigheten Hallsta 3:6 från Stena Recycling AB 
överlämna förvaltningens skrivelse till Länsstyrelsen i Västmanlands län.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Tony Frunks (S) yrkande 
 
att som yttrande över Stena Recycling AB:s ansökan om dispens för deponering 
av brännbart avfall inom fastigheten Hallsta 3:6 överlämna förvaltningens skri-
velse daterad 26 november 2018 till Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
________ 
Exp till: Miljöinspektör 
              Länsstyrelsen i Västmanlands län 
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BMN § 100 
 
Indexreglering av timtaxa för Hallstahammars kommuns offentliga kon-
troll inom livsmedels- och foderlagstiftningen fr o m 1 januari 2019      Dnr 
766/18 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelsen den 30 oktober 2018 att enligt 
gällande taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedels- och foder-
lagstiftningen får nämnden höja timtaxan med en procentsats motsvarande de 
12 senaste månadernas förändring enligt följande:  
 
Konsumentprisindex (KPI) 25 % och lönekostnadsindex (LÖI) 75 % räknat 
fram till 1 oktober före avgiftsåret. 
 
Det samlade värdet för KPI var för 2017 2,2 % och för LÖI 2,25 %, vilket en-
ligt fördelning ovan 75/25 ger 2,24 % ökning. Nuvarande belopp på timtaxa är 
813 kr och med föreslagen ökning på 2,24 % så blir den nya timtaxan 832 kr. 
Höjningen föreslås gälla från 1 januari år 2019. 
 
Följande står i den gällande taxan:  
 
4 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 
i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 
12 senast månadernas förändring fördelat på en kombination av konsument-
prisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 75 %) räk-
nat fram till 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är okto-
ber månad 2016.   
 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 813 kronor per 
timme kontrolltid. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 77.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att fastställa timtaxan till 832 kr för Hallstahammars kommuns offentliga kon-
troll inom livsmedel- och foderlagstiftningen, samt 
 
att höjningen av timtaxan gäller från 1 januari 2019.  
 
________ 
Exp till: Bygg- och miljöchef 
              Kommunstyrelsen 
              Reglementspärmen 
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BMN § 101 
 
Sammanträdesdagar 2019 för bygg- och miljönämnden    Dnr 791/18 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 78.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för bygg- och miljönämnden år 2019: 
 
24/1, 21/2, 28/3, 25/4, 23/5, 20/6, 29/8, 26/9, 24/10, 21/11 och 12/12 i huvudsak 
med början klockan 13.30. 
 
________ 
Exp till: Samtliga ledamöter 
              Bygg- och miljöchef 
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BMN § 102 
 
Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-11-28   
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-11-28 
 
-   arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av bygg- och miljönämnden. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum
	ANSLAG/BEVIS

