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Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Tony Frunk (S), ordförande  
 Tommy Claesson (S)  
 Bengt Hultin (V)  
 Marieanne Matuszewski (S)  
 Charlott Ristikartano (MP)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Stieg Andersson (M)  
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättaren Liselotte Waernult (S) samt förvaltningschef Anders Östlund, 

nämndsekreterare Julia Wilén och miljöinspektör Anna Almquist § 87. 

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

Utses att justera Tommy Claesson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 december 2016 kl. 15.30  
 
Underskrifter  Paragrafer 87-91 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tony Frunk (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tommy Claesson (S) 
  
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Bygg- och miljönämnden §§ 87-91 
  
Sammanträdesdatum 2016-12-15 
  
Anslaget uppsättes 2016-12-16 Anslaget nedtages 2017-01-09 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén 
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BMN § 87 
 
Dispens för deponering av annat  brännbart avfall än hushållsavfall för 
Stena Recycling AB – för yttrande     Dnr 672/16 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har den 24 november 2016 översänt en 
ansökan från Stena Recycling AB om dispens för deponering av annat brännbart 
avfall än hushållsavfall. Bygg- och miljönämnden ges möjlighet att inkomma 
med synpunkter på ansökan efter anstånd senast den 16 december 2016. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande, där det i 
bedömningen framgår: ”Stena Recycling AB har redovisat sina kontakter med 
förbränningsanläggningar och de problem som finns med att leverera SLF till 
dessa. Sammantaget anser bygg- och miljöförvaltningen att det finns skäl att ge 
fortsatt dispens för att deponera brännbart avfall i ytterligare ett år.  
 
Om bolaget kommer att söka dispens vid ytterligare tillfällen anser bygg- och 
miljöförvaltningen att bolaget bör redovisa vilka förebyggande åtgärder man 
arbetar med för att minska andelen brännbara fraktioner i det avfall som 
kommer in till fragmenteringsanläggningen.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2016 § 57. 
 
Det noteras att nämnden uttrycker tveksamhet inför en fortsatt framtida deponi. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Stena Recyclings AB:s ansökan om dispens för 
deponering av annat brännbart avfall än hushållsavfall överlämna förvaltningens 
skrivelse den 1 december 2016. 
 
_______ 
Exp till:         Länsstyrelsen i Västmanland län 
  Miljöinspektör Anna Almquist (akten) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 88 
 
Bygglov för komplementsbyggnad – ***       Dnr 526/16 
 
Till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar har det inkommit en 
komplett bygglovsansökan gällande bygglov för ett sophus på cirka 24 
kvadratmeter.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen gör i tjänsteutlåtande bl a följande bedömning: 
”Den föreslagna placeringen av komplementbyggnaden innebär avvikelse från 
bestämmelsen om att byggnaden hamnar på prickmark, mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut, 
åtgärden som bygglovet avser är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser 
ett angeläget gemensamt behov. Användningen av komplementbyggnaden utgör 
även ett lämpligt komplement till den användning avseende bostadsändamål 
som har bestämts i detaljplanen för området. Bygg- och miljöförvaltningen 
anser att lovet är en liten avvikelse och därför förordar att bygglov beviljas.” 
 
Följande upplysningar lämnas: 

- Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser, inte påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 
9 kapitlet 43 § PBL.  

- Startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla enligt 
10 kapitlet 25 § PBL 

- Bygglovet kommer att kungöras i post- och inrikes tidning. 
- Daterad och signerad kontrollplan ska lämnas in när åtgärden är färdigställd, 

varvid slutbesked kommer att utfärdas.  
- Faktura för bygglovsavgiften skickas separat 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2016 § 58. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kapitlet 31 c § plan- och bygglagen, PBL, bevilja bygglov för 
komplementsbyggnad,  
 
att ge startbesked enligt 10 kapitlet 23 § PBL, 
 
att fastställa kontrollplan inlämnad den 2016-09-06 enligt 10 kapitlet 25 § PBL, 
samt 
 
att ta ut en avgift på 4 288 kronor enligt gällande taxa. 

 
_______ 
Exp till:         Tekniska förvaltningen (Håkan Johansson) 
  Byggnadsinspektör Sandra Johansson (akten) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 89 
 
Bygglov för tillbyggnad – ***       Dnr 529/16 
 
Till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar har det inkommit en 
komplett bygglovsansökan gällande bygglov för tillbyggnad på fastigheten ***. 
Ansökan avser dels inglasning av altan, dels utbyggnad av sovrum.   
 
Bygg- och miljöförvaltningen gör i tjänsteutlåtande följande bedömning: 
”Åtgärden avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid tidigare 
bygglovprövning. En samlad bedömning av den sökta avvikande åtgärden och 
tidigare beviljade bygglov, ger skäl att bevilja sökt åtgärd. Det är viktigt att 
sökande uppför och anpassar tillbyggnaderna till den befintliga omgivningen där 
materialval, kulör och utformning är några av inslagen. Bygg- och 
miljöförvaltningen anser att lovet är en liten avvikelse och därför förordar att 
bygglov beviljas”. 
 
Följande upplysningar lämnas: 

- Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser, inte påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 
9 kapitlet 43 § PBL.  

- Startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla enligt 
10 kapitlet 25 § PBL 

- Bygglovet kommer att kungöras i post- och inrikes tidning. 
- När byggnationen är färdig ska lägeskontroll göras. Kontakta Peter Nielsen på 

tekniska förvaltningen i god tid, 0220-243 03.  
- Daterad och signerad kontrollplan ska lämnas in när åtgärden är färdigställd, 

varvid slutbesked kommer att utfärdas.  
- Tillbyggnaderna får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

förrän bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked. 
- Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2016 § 59. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kapitlet 31 d § plan- och bygglagen, PBL, bevilja bygglov för 
tillbyggnad,  
 
att ge startbesked enligt 10 kapitlet 23 § PBL, 
 
att fastställa kontrollplan inlämnad den 2016-10-26 enligt 10 kapitlet 24 § PBL, 
samt 
 
att ta ut en avgift på 4 146 kronor enligt gällande taxa. 
_______ 
Exp till:         *** 
  Byggnadsinspektör Sandra Johansson (akten) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 90 
 
Tillstånd för täkt av torv och anläggande av våtmark – för yttrande 
Dnr 541/16 
 
Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Hasselfors Garden AB 
ansökt om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken. Ansökan avser en täkt 
av torv och anläggande av våtmark för efterbehandling av torvtäkten. Bygg- och 
miljönämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på ansökan efter 
anstånd senast den 19 december 2016. 
 
Ansökan har tidigare skickats ut för synpunkter, där bygg- och miljönämnden 
den 27 oktober 2016 § 73 beslutade att som yttrande överlämna förvaltningens 
skrivelse. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har den 7 december 2016 meddelat att man inte 
har något ytterligare att tillägga över ansökan om täkt av torv och anläggande av 
våtmark.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2016 § 60. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Hasselfors Garden AB:s ansökan om tillstånd för täkt 
av torv och anläggande av våtmark (mål nr M 1675-16) meddela att man inte 
har något ytterligare att tillägga. 
 
_______ 
Exp till: Mark- och miljödomstolen        
 Miljöstrateg Thomas Norrman (akten)   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BMN § 91 
 
Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
– allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-12-15. 
 
– delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-12-15. 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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