
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2019-11-21 1 (20) 

Plats och tid Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, kl 13.30- 15.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Sigge Synnergård (L) ordförande   
 Tony Frunk (S)  
 Marieanne Matuszewski (S)  
 Ulf Olsson (C)  
 Stieg Andersson (M)  
 Bengt Hultin (V)  
 Sigrid Moser-Nyman (SD)  
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Eric Tranehag (L), Claes-Göran Aspenryd (S), Liselotte Waernulf 

(S), Anders Randelius (M), Ewa Wilhelmsson (C), Carina Byhlin (KD), bygg- 
och miljöchef Anders Östlund, sekreterare Linnea Sten, kommunsekreterare 
Carina Iwemyr, övriga deltagare se § 115. 

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

Utses att justera Tony Frunk (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 november 2019 klockan 18.00  
 
Underskrifter  Paragrafer 114 - 126 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Linnea Sten   
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigge Synnergård (L)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
   Tony Frunk (S) 

  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Bygg- och miljönämnden §§ 114 - 126 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-21 
  
Anslaget uppsättes 2019-11-26 Anslaget nedtages 2019-12-18 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Linnea Sten  
  

 Utdragsbestyrkande 
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BMN § 114 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen Dnr 53/19  
 

• Inbjudan att ansluta till Miljösamverkan i Uppsala län  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 115 
 
Föredragande/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§§ 116–117 – Miljöstrateg Thomas Norrman  
§ 118 - Byggnadsinspektör Andreas Törnblom  
§ 120 - Controller Manuel Vilela 
§ 121 – Miljöinspektör Gun Skarin 
§§ 114, 122 -123, 125 - Bygg- och miljöchef Anders Östlund  
§ 126 - Miljöinspektör Daniel Nordstrand 
 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 116 
 
Bildande av Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun 
Dnr 278/17 
 
Bygg- och miljönämnden har i mål för verksamheten angett att ett naturreservat 
ska bildas vid Valstasjön med omgivande skogar. Något man beslutade om den 
27 april 2017 § 21.   
 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla tätortsnära värden för na-
turupplevelser, friluftsliv och rekreation, att bevara och utveckla biologiska vär-
den kopplade till Valstasjön med omgivande strandängar, våtmarker, och träd-
klädd betesmark samt att bevara och utveckla biologiska värden i skogsmark. 
 
Föreskrifter och skötselplan reservatsbildningen har upprättats. Föreskrifterna 
ska möjliggöra att syftet med reservatet tillgodoses. Skötselplanen behandlas i 
ett separat ärende.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 14 november 2019 bland 
annat att tätortsnära natur får en allt viktigare roll vid utveckling av hållbara 
städer och samhällen och en god bebyggd miljö. De ekosystemtjänster som na-
turområden ger, bidrar till förbättrad folkhälsa genom bland annat möjligheten 
till att utöva friluftslivsaktiviteter. Naturen kan också fungera som mötesplatser 
som bidrar till inkludering och sammanhållning. Genom reservatsbildningen 
säkerställs tillgången till lättillgänglig natur i direkt närhet till befintlig och pla-
nerad bostadsbebyggelse. Upprättat förslag till reservatsföreskrifter och skötsel-
plan är en avvägning mellan behovet av skydd för att nå syftet med reservats-
bildningen och en skötselomfattning som långsiktigt kan upprätthållas. 
 
Tekniska nämnden har yttrat sig över bildandet av Valstasjöns naturreservat och 
beslutade den 18 juni 2019 § 59 att man är positivt inställd till bildandet av 
Valstasjöns naturreservat men vill uttala följande: ”Föreslagen finansiering av 
skötselåtgärder inom naturreservatet kommer inte att täcka samtliga kostnader 
som föreslås i skötselplanen. Tekniska nämnden har inte i sin budget medel för 
att täcka dessa kostnader och att medel behöver därför tillskjutas årligen. Tek-
niska nämnden bör också utifrån tekniska förvaltningens förutsättningar vara de 
som bestämmer genomförandetakten och ambitionsnivån på skötsel- och ut-
vecklingsåtgärder. I övrigt överlämnas förvaltningens skrivelse som nämndens 
synpunkter i övrigt på bildandet av naturreservatet.”  
 
Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2019 § 90 att överlämna ärendet till 
bygg- och miljönämnden utan eget förslag. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att Valstasjöns naturreservat ska bildas, att skötsel-
föreskrifter för Valstasjöns naturreservat ska fastställas samt att tekniska nämn-
den ska vara förvaltare av naturreservatet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 116 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att med stöd av 7 kap 4 § i Miljöbalken bilda Valstasjöns naturreservat i enlig-
het med en till ärendet tillhörande bilaga 1,  
 
att med stöd av 7 kap. 5, 6, och 30 §§ miljöbalken fastställa föreskrifter för 
Valstasjöns naturreservat enligt en till ärendet tillhörande bilaga 2, samt 
 
att tekniska nämnden ska vara förvaltare av naturreservatet.  
 
               
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 117  
 
Skötselplan för Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun 
Dnr 894/19 
 
Bygg- och miljönämnden har i mål för verksamheten angett att ett naturreservat 
ska bildas vid Valstasjön med omgivande skogar. Något man beslutade om den 
27 april 2017 § 21.   
 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla tätortsnära värden för 
naturupplevelser, friluftsliv och rekreation, att bevara och utveckla biologiska 
värden kopplade till Valstasjön med omgivande strandängar, våtmarker, och 
trädklädd betesmark samt att bevara och utveckla biologiska värden i skogs-
mark. Utifrån syftet med reservatet sätts lämpligen vissa övergripande målsätt-
ningar för friluftslivet och för utvecklingen av biologiska värden. Reservats-
bildningens huvudsakliga målsättning för friluftslivet är att området skyddas 
från exploatering. Övergripande skötsel av skogsmark kan också bidra till stärkt 
friluftsliv. 
 
En skötselplan för reservatsbildningen har upprättats. Reservatet har indelats i 
fem skötselområden:  

1. Vatten, fuktängar, trädklädd betesmark och skogsbete 
2. Lövdominerad skog 
3. Planterad granskog 
4. Barrskog med inslag av kärrmarker  
5. Social ”lekskog” 

 
Den skötsel som sker enligt den certifieringsanpassade skogsbruksplanen ska 
följas upp årligen. Skötselåtgärder som ombesörjs av förvaltaren ska genomfö-
ras och följas upp i sådan omfattning att syftet med reservatet inte åsidosätts. 
Förvaltaren beslutar om prioriteringsordning för uppförande av i skötselplanen 
redovisade anläggningar. 
 
Tekniska nämnden har som remissinstans yttrat sig över skötselplanen för 
Valstasjöns naturreservat och beslutade den 18 juni 2019 § 59 att man är posi-
tivt inställd till bildandet av Valstasjöns naturreservat men vill uttala följande: 
”Föreslagen finansiering av skötselåtgärder inom naturreservatet kommer inte 
att täcka samtliga kostnader som föreslås i skötselplanen. Tekniska nämnden 
har inte i sin budget medel för att täcka dessa kostnader och att medel behöver 
därför tillskjutas årligen. Tekniska nämnden bör också utifrån tekniska förvalt-
ningens förutsättningar vara de som bestämmer genomförandetakten och 
ambitionsnivån på skötsel- och utvecklingsåtgärder. I övrigt överlämnas för-
valtningens skrivelse som nämndens synpunkter i övrigt på bildandet av natur-
reservatet.”  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 117 
 
Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2019 § 90 att överlämna ärendet till 
bygg- och miljönämnden utan eget förslag. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att skötselplan för Valstasjöns naturreservat ska 
fastställas, att naturreservatets skötselåtgärder finansernas med nettovinst av 
genomförda skogsskötselåtgärder inom reservatet samt att finansieringen för 
övriga åtgärder därutöver tas i beaktande i framtida budgetprocesser.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken fastställa skötselplan för Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars 
kommun enligt en till ärendet tillhörande bilaga, 
 
att skötselåtgärder som erfordras för att uppnå syftet med reservatsbildningen 
finansieras med nettovinst av genomförda skogsskötselåtgärder inom reservatet, 
samt 
 
att finansieringen för övriga åtgärder därutöver tas i beaktande i framtida 
budgetprocesser.  
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 118 
 
Ansökan om dispens från strandskydd – Norrtunbo 1:6      Dnr 865/19 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit en ansökan från om strand-
skyddsdispens på fastigheten Norrtunbo 1:6 för tillfällig uppställning av dusch-
vagn på hjul med måtten 5,7 x 2,3 meter. Duschvagnen är tänkt att stå där var-
aktigt i max 36 månader. Avståndet till kanalen uppmätts vara cirka 70 meter. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 14 november 2019 bland 
annat att man vid granskning av ärendet och vid besök på platsen kan se att om-
rådet redan är ianspråktaget som camping sedan cirka år 1968 och utökades år 
1997 med flertalet husvagns- och tältplatser i områdets norra del. Förvaltningen 
anser därav att området redan är ianspråktaget i den omfattningen att åtgärden 
saknar betydelse för strandskyddets syften då dels området är inhägnat och om-
rådet är ianspråktaget som camping sedan 1968 vilket var före strandskyddets 
införande inom området. Förvaltningen bedömer att en dispens från gällande 
strandskydd kan utfärdas med stöd av 7 kapitlet 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808).  
 
Strandskyddsdispensen ska enbart gälla för uppställning av aktuella duschvag-
nen vilken ska stå längre än en vanlig semesterperiod och därav klassas som 
byggnad. Ingen tomtplatsavgränsning behövs då området är ianspråktaget för 
det syftet som är förenligt med ett rörligt friluftsliv och ingen privat hemfrids-
zon kan bedömas med stöd av 7 kapitlet 18 f § Miljöbalken, giltighetstiden för 
dispensen är förbehållet att en uppställning måste ske inom två år inom tomt-
platsområdet med stöd av 7 kapitlet 18 h § Miljöbalken. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2019 § 118. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar  
 
att bevilja dispens från strandskyddet för uppställning av duschvagn på max 14 
kvm på fastigheten Norrtunbo 1:6 med stöd av 7 kapitlet 18 c § i Miljöbalken 
(1998:808) enligt en till ärendet tillhörande bilaga,  
 
att strandskyddsdispensen ska enbart gälla uppställning av duschvagnen på 
aktuellt område enligt 7 kapitlet 18 f § Miljöbalken (1998:808), 
 
att en avgift på 6 936 kronor tas ut enligt gällande taxa, samt  
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BMN § 118 
 
att strandskyddsdispensen upphör om den åtgärd som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft med stöd av 7 kapitlet 18 h § Miljöbalken 
(1998:808). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Miljöinspektör  
              Enl sändlista  
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 119  
 
Bygg- och miljönämndens mål 2020-2023   Dnr 883/19 
 
Hallstahammars kommun vision 2025 antogs den 14 december 2015 § 169 i 
kommunfullmäktige. Visionen beskrivs under rubrikerna; enkelt och nära, 
nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang. Nämnderna förväntas arbeta 
för att visionerna i dess olika delar förverkligas. Målen ska ha bäring på kom-
munfullmäktiges mål. Kopplat till varje mål finns en beskrivning av vad som 
ska uppnås och varför det är viktigt. Målen mäts genom en eller flera indika-
torer, vilka ska fastslås vid senare sammanträde. Arbetet och processen med 
framtagande av nya mål för bygg- och miljönämnden 2020–2023 har skett inom 
nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2019 § 93 att överlämna ärendet till 
bygg- och miljönämnden utan eget förslag. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att nämnden sammankallas till möte den 28 novem-
ber 18.30 för att fatta beslut angående bygg- och miljönämndens mål 2020-
2023.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Sigge Synnergårds (L) 
yrkande  
 
att nämnden sammankallas till möte den 28 november 18.30 för att fatta beslut 
angående bygg- och miljönämndens mål 2020-2023.  
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 120  
 
Mål och budget 2020-2022 för bygg- och miljönämnden     Dnr 854/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 72 att bland annat fastställa 
planeringsramarna, definitiva för år 2020 och plan för åren 2021-2022 och 
anmodade kommunens nämnder att i enlighet med kommunstyrelsens plane-
ringsramar senast i oktober inkomma till kommunstyrelsen med förslag till Mål 
och budget för 2020-2022 med särskild inriktning på 2020. På kommunfull-
mäktiges sammanträde den 30 september 2019 informerade ordföranden om att 
budgeten för 2020 kommer att behandlas på fullmäktiges sammanträde i de-
cember. 
 
I kommunfullmäktiges beslut från 17 juni 2019 § 72 framgår att bygg- och 
miljönämnden får en ramökning med 290 tkr den kommande treårsperioden 
varav 2,2 % är årlig kompensation för löneökningar. För 2020 ökas ramen med 
145 tkr, 2021 148 tkr och 2022 151 tkr. I budgetdokumentet framgår nämndens 
behov och utmaningar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2019 § 94. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar  
 
att fastställa bygg- och miljönämndens mål och budget 2020-2022 utifrån givna 
budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
         Bygg- och miljöchef   
          

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 121 
 
Behov av detaljplan för Skantzenområdet   Dnr 872/19 
 
Bygg- och miljöförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen vill i gemen-
sam skrivelse den 10 oktober 2019 uppmärksamma bygg- och miljönämnden 
respektive kultur- och fritidsnämnden på behovet av en detaljplan för Skantzen-
området. Av skrivelsen framgår bygg- och miljöförvaltningen har, under tiden 
för det av länsstyrelsen initierade projektet om ”Tillsyn av strand-skyddet” som 
startade hösten 2018, uppmärksammat svårigheter när det gäller strandskydds-
dispens och utvecklingen av området runt Skantzenområdet och området som 
Skantzö Bad och Camping förfogar över.  
 
Enligt nuvarande detaljplan är inte strandskyddet upphävt vilket gör att all verk-
samhet såsom uppförande av byggnad, anläggande av någon form av anlägg-
ning (tex. äventyrsminigolfbana), nedtagande av större träd etc. behöver söka 
strandskyddsdispens hos bygg- och miljönämnden. Varje ansökan är belagd 
med avgift samt att länsstyrelsen överprövar bygg- och miljönämndens beslut. 
Detta kan vara ett hinder för utvecklingen av området då dispensprocessen kan 
upplevas ta tid. Det finns även åretruntboende på campingen. Flera av de bo-
ende på campingen vet troligtvis inte att dispensen behövs sökas så fort man vill 
göra en åtgärd.  
 
För att underlätta inför framtiden skulle framtagande av områdesbestämmelser 
eller ny detaljplan behöva upprättas. Då skulle bland annat krav på strandskyd-
det kunna tas bort och utvecklingen av området förenklas. Campingen planera-
rar också på att satsa mer på året-runt camping. Detta visar på att riktlinjer och 
bestämmelser skulle kunna underlätta för framtida bedömningar och handlägg-
ning för bygg och miljöförvaltningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2019 § 95. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att en detaljplan upprättas för Skantzen-
området. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Bygg- och miljöchef  
              Miljöinspektör  
 Kultur- och fritidsnämnden f k 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 122 
 
Handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2030 för Mälardalens brand- 
och räddningsförbund – för yttrande   Dnr 861/19 
 
Mälardalens brand- och räddningsförbund har översänt förslag till handlings-
program för räddningstjänst 2020-2023 till Hallstahammars kommun för ytt-
rande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat bygg- och 
miljönämnden.  
 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kapitlet 8 § är varje kommun 
skyldig att ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Med räddningstjänst 
avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara 
för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom eller miljön. I programmet skall målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och 
som kan leda till räddningsinsatser anges. Målen utgörs av inriktningsmål, 
övergripande effektmål, effektmål samt prestationsmål för styrning av verk-
samheten utifrån ett medborgarperspektiv. I programmet skall också anges vil-
ken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. 
Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som un-
der höjd beredskap. 
 
Handlingsprogrammet har för avsikt att träda i kraft fr o m 1 mars 2020 och 
skall ses över minst en gång under mandatperioden i syfte att det skall vara så 
aktuellt som möjligt. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2019 bland an-
nat att E18 mellan Hallstahammar och Västerås är en av de mest belastade 
sträckorna i Sverige vad gäller transport av farligt gods. Även länsväg 252 är en 
väg med stora mängder farligt gods. Som framgår av programmet kan en olycka 
på dessa sträckor få stora konsekvenser för dricksvattenproduktionen. Vad som 
inte framgår är att även Kolbäcks tätort med skyddsområde för vattentäkt har 
järnväg och transport av farligt gods som utgör potentiell risk. I händelse av 
miljöfarligt utsläpp i Västeråsfjärden kan MBR ordna med avstängning av in-
tagsledningen till Hässlö vattenverk genom att kontakta vakthavande tjänsteman 
på Mälarenergi AB. Liknande problematik finns i Hallstahammar med intag till 
infiltration för råvattenproduktion i Skantzsjön. Liknande rutin bör med fördel 
kunna upprättas även där i händelse av utsläpp i Kolbäcksån och/eller i kanalen. 
I Mälarens skärgård finns stora naturvärden och där kan Strömsholms naturre-
servat med bland annat Billingen och kringliggande holmar nämnas. I planen 
omnämns endast Västerås objekt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2019 § 96. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 122  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar   
 
att som sitt yttrande över Handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2030 för 
Mälardalens brand- och räddningsförbund överlämna förvaltningens skrivelse 
den 4 november 2019. 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Bygg- och miljöchef  
               
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 123 
 
Taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedels-
lagstiftningen fr o m den 1 januari 2020   Dnr 852/19 
   
Nu gällande avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen antogs av kom-
munfullmäktig den 19 december 2016 § 202.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 16 oktober 2019 bland annat 
att för att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedels-
kontroll efter årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas 
till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som 
träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs kommer kommuner-
nas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte längre 
gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 
2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. 
Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och för-
ändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer 
kommunerna antagligen behöva revidera taxan igen under senare delen av 2020. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag på ny taxa.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2019 § 96. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att upphäva sitt beslut den 19 december 2016 § 202 och från och med 1 januari 
2020 anta ny taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livs-
medelslagstiftningen enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga bygg- och miljönämnden att besluta om sådana redaktionella 
ändringar i innehållet som direkt följer av lag.  
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Bygg- och miljöchef  
              Reglementspärmen  
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 124 
 
Sammanträdesdagar 2020 för bygg- och miljönämnden      Dnr 884/19 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2019 § 98. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar  
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för bygg- och miljönämnden år 2020: 
 
30/1, 27/2, 26/3, 27/4, 20/5, 15/6, 27/8, 28/9, 29/10, 26/11 och 14/12 med 
början klockan 15.00 om inte annat anges i kallelsen. 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 125 
 
Vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykel-
väg delen i Hallstahammars kommun – för yttrande   Dnr 885/19 
 
Trafikverket har skickat förslag till vägplan för anläggning av väg 252 Ströms-
holm-Kolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars kommun för syn-
punkter. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat bygg- och 
miljöförvaltningen för yttrande.  
 
Trafikverket tillsammans med Hallstahammars kommun planerar för en gång 
och cykelväg (GC-väg) i anslutning till väg 252 mellan Strömsholm och Kol-
bäck. Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun förbinds av en ca 
4km lång sträcka av väg 252, vilket är attraktiv att både cykla och gå. Vägen 
upplevs dock idag mer som en barriär då den är relativt vältrafikerad och har en 
tillåten hastighet på 80 km/tim. Eftersom cyklister och gående är hänvisade till 
de smala vägrenarna är det i dagsläget otryggt att cykla och gå längst sträckan. 
Syftet med den planerade GC-vägen är att skapa en mer tillgänglig och säker 
lösning för gång och cykeltrafiken mellan Kolbäck och Strömsholm. Ett håll-
bart resande stöds även genom att byggnation av en GC-väg förväntas leda till 
en ökad andel människor väljer gång eller cykel framför bil. Projektmålet är att 
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och detta uppnås genom att 
separera oskyddade trafikanter från bilvägen. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 13 november 2019 bland 
annat att man bedömer att en GC-väg på denna sträcka ur allmänt intresse är 
värdefull. Sträckningen går genom ett känsligt område så anläggande och drift 
är inte helt okontroversiellt. Trafikverket och kommunen har därför fått ansöka 
om Natura 2000-tillstånd samt naturreservatsdispens. Processen har också 
inneburit att alternativa sträckningar har tagits fram och bedömts. Detta resul-
terade slutligen i att man fastslog att en investering i en ny GC-väg parallellt 
med väg 252, på dess östra sida, är den sträcka man nu går fram med. Bygg- 
och miljöförvaltningen har inget att erinra mot byggande av GC-väg enligt 
föreslagen sträckning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2019 § 99. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar   
 
att uttala att man inte har något att erinra mot vägplan för anläggning av väg 
252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars 
kommun.  
 
 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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         Bygg- och miljöchef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 126 
 
Remiss från Länsstyrelsen i Västmanlands län gällande Stena Recycling 
AB:s ansökan om dispens för deponering av annat brännbart avfall än 
hushållsavfall, Hallsta 3:6 och Frössvi 3:2 – för yttrande   Dnr 897/19 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands Län har översänt remiss gällande ansökan från 
Stena Recycling AB om dispens för deponering av annat brännbart avfall än 
hushållsavfall inom fastigheterna Hallsta 3:6 och Frössvi 3:2. 
 
Stena Recycling AB ansöker om förnyad dispens för att under 2020 deponera 
totalt 17 000 ton brännbart avfall från fragmenteringsanläggningen i Hallsta-
hammar. Deponering planeras ske inom fastigheterna Hallsta 3:6 och Frössvi 
3:2 i Hallstahammars kommun. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 19 november 2019 bland 
annat att Stena Recycling AB har redovisat de försök som gjorts för att hitta 
avsättning för det brännbara avfallet. Parallellt pågår ett arbete med att förbättra 
sorteringsmöjligheten inom bolaget, vilket på sikt kan öka förutsättningarna för 
förbränning och återvinning. Förvaltningen anser att bolaget bör redovisa (i 
efterhand eller komplettera ansökan med) följande: 
 

1. En tidsplan på hur bolaget ser på avsättningsmöjligheterna 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 pågått.  

 
2. En tydligare beskrivning på hur bolaget samarbetar med andra förbrän-

ningsanläggningar. Bolaget skriver i sin ansökan att samarbete med 
vissa anläggningar finns, men inte mycket om vad som görs, i vilken 
omfattning eller hur arbetet går.  

 
3. Vilka andra möjligheter som finns att förbränna SLF, till exempel 

genom att investera i en egen panna eller genom ett samarbete med en 
annan förbränningsanläggning. Om det bryter mot miljöbalkens skälig-
hetsregel bör det först utredas av bolaget.  

 
Bygg- och miljöförvaltningen anser dock sammantaget att Stena Recycling AB 
har redovisat att en dispens enligt ansökan behövs under 2020. 
 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.  
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att förvaltningens skrivelse den 19 november 2019 
ska utgöra nämndens yttrande över ansökan. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BMN § 126 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Sigge Synnergårds (L) 
yrkande 
 
att som yttrande över Stena Recycling AB:s ansökan om dispens för deponering 
av brännbart avfall inom fastigheten Hallsta 3:6 och Frössvi 3:2 överlämna för-
valtningens skrivelse daterad 19 november 2019 till Länsstyrelsen i Västman-
lands län. 
 
 
________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands Län 
              Miljöinspektör 
  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 127 
 
Anmälningar  
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-21 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-21 

 
-   arbetsutskottets protokoll 2019-11-14 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av bygg- och miljönämnden. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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