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Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, kl 13.30 – 13.45
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Sigge Synnergård (L) ordförande
Tony Frunk (S)
Marieanne Matuszewski (S)
Ulf Jonsson (C)
Stieg Andersson (M)
Carina Byhlin (KD)
Ewa Björklind (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Liselott Waernulf (S), Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa Wilhelmson
(C), Anders Randelius (M). Sekreterare Julia Lundin och byggnadsinspektör
Marlene Eirud.

Närvarorätt

Bygg- och miljönämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande

Utses att justera

Ewa Björklind (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 13 december 2019 klockan 10.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

129 - 133

Julia Lundin
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Sigge Synnergård (L)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Ewa Björklind (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Bygg- och miljönämnden §§ 129 - 133

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Anslaget uppsättes

2019-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Julia Lundin
Utdragsbestyrkande

2020-01-06
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BMN § 129
Delegationsordning för bygg- och miljönämnden fr o m 16 december 2019
Dnr 223/19
Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 oktober 2019 § 111 om ny delegationsordning för bygg- och miljönämnden.
I nu föreliggande förslag föreslås ändringar gällande delegationer under punkt
2,10 och 11.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2019 § 101.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut 24 oktober 2019 § 111 och fr o m den 16 december 2019 fastställa delegering av beslutanderätt för bygg- och miljönämnden del 1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande
bilaga, samt
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation,
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till bygg- och miljönämnden.
_________
Exp till: Reglementspärmen
Samtliga personer upptagna i förteckningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BMN § 130
Fastställande av Tillsynsplan enligt Miljöbalken för år 2020 Dnr 924/19
Bygg- och miljöförvaltningen har den 20 november 2019 upprättat ett förslag
till tillsynsplan enligt Miljöbalken för år 2020. Av planen framgår bland annat:
Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra
levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. För att
kunna uppnå detta mål krävs bl.a. en effektiv tillsyn.
I miljötillsynsförordningen framgår mer preciserat vilka skyldigheter de operativa tillsynsmyndigheterna har. Här står bland annat att myndigheten är skyldig
att ta fram en samlad tillsynsplan. Ytterligare krav på tillsynsplanen är att tillsynen ska vara behovsstyrd och utgå från ett verksamhetsregister samt följas upp
årligen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2019 § 102.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att fastställa tillsynsplan enligt Miljöbalken för 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga.

_________
Exp till: Reglementspärm
Bygg- och miljöchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BMN § 131
Fastställande av Kontrollplan Livsmedel år 2020 Dnr 925/19
Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat fram en kontrollplan för livsmedel år
2020. Inledningsvis anförs: Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och
Rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel. Det finns också regler om skyldigheter för näringsidkare att ta
ansvar för livsmedelssäkerheten gentemot konsumenten i EG:s direktiv och förordningar om livsmedel.
Syftet med den offentliga kontrollen är att se till att livsmedelslagstiftningens
bestämmelser följs, så att konsumenter skyddas mot hälsorisker och mot oredliga förfaranden. Bygg- och miljönämnden ska utföra offentliga kontroller för
att verifiera att livsmedelsföretagaren har vidtagit förfaranden för att kontinuerligt uppfylla kraven och målen i lagstiftning.
Den offentliga kontrollen ska bland annat innehålla följande moment:
• riskbaserad kontroll,
• bedömning av livsmedelsföretagarens rutiner för god tillverkningssed
(GMP), god hygienpraxis (GHP) och HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point),
• granskning av livsmedelföretagarens system för egenkontroll,
• inspektion av lokaler, utrustning, råvaror, halvfabrikat, material som
kommer i kontakt med livsmedel, produkter och metoder för rengöring och
underhåll,
• kontroll av hygienförhållandena i livsmedelsföretaget,
• granskning av relevanta dokument, t.ex. resultat från egenkontrollen,
• utfrågning av livsmedelsföretagaren och berörd personal,
• avläsning av mätinstrument.
En kommun får inte underlåta att bedriva livsmedelskontroll med hänvisning till
bristande resurser eller kompetens. För att livsmedelslagstiftningens mål ska nås
är det viktigt att den personal som hanterar livsmedel är väl förtrogen med gällande regler.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2019 § 103.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts BMN § 131
Bygg- och miljönämnden beslutar
att fastställa Kontrollplan Livsmedel år 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga.

_________
Exp till: Reglementspärm
Bygg- och miljöchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BMN § 132
Bygglov för tillfällig uppställning av duschvagn på fastigheten Norrtunbo
1:6 i Hallstahammar Dnr 703/19
Till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar har det inkommit en bygglovsansökan från kultur- och fritidsförvaltningen avseende tillfällig uppställning
av duschvagn på fastigheten Norrtunbo 1:6 i Hallstahammar. Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 28 november 2019 att i ansökan så anger
sökanden att det finns ett stort önskemål om att få en dusch- och toavagn på
säsongscampingområdet. Det nämns även att campingen har blivit en vintercamping.
Den 17 november 2019 skickade bygg- och miljöförvaltningen ut en skrivelse
till kultur- och fritidsförvaltningen där de ansåg att ett tillfälligt bygglov inte
finns skäl att godkänna då placeringen kommer att ligga inom ett riksintresse
för kulturmiljövård. Åtgärden är inte heller förenligt med begreppet camping
vilket anses vara en plats för rörligt friluftsliv och ej för fastboende ändamål.
Åtgärden ansågs inte vara förenlig med 2 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen
(2010:900).
Förvaltningens bedömer att för att man behöver ha en vinterbonad duschvagn så
väger det inte över mot riksintresset och en god byggd miljö med en bra helhetsverkan och åtgärden anses därav strida mot 2 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kapitlet 6 § Miljöbalken (1998:808).
Förvaltningen har inte mottagit någon ansökan om bygglov för väsentlig ändring av camping. Förvaltningen anser att ändringen av campingen ifrån säsongscamping till vintercamping och den möjligheten för att främja fastboende på
campingen ändrar förutsättningarna för det allmänrättsliga tillträdet och omgivningspåverkan på bl.a. riksintresset och en god bebyggd miljö. Således finns
ett skäl för att bygglov inte kan ges då resultatet av en duschvagn anses främja
syftet med vintercamping vilket förvaltningen inte har mottagit något bygglov
för samt den betydande miljöpåverkan detta också kan medföra.
Sammantaget är förvaltningens bedömning att bygglov ej bör beviljas då skälen
för avslag är uppfyllda i form av betydande miljöpåverkan samt begränsning av
rättigheter med stöd av 9 kapitlet 31 e § Plan- och bygglagen (2010:900).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2019 § 104.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå bygglov för tillfällig uppställning av duschvagn på fastigheten
Norrtunbo 1:6 i Hallstahammar med stöd av 9 kapitlet 31 e § Plan- och
bygglagen (2010:900), samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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att en avgift om 4 500 kronor tas ut enligt gällande taxa.

_________
Exp till: Enl sändlista
Byggnadsinspektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BMN § 133
Redovisning av meddelande och delegationslistor
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-12-12
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-12-12
- arbetsutskottets protokoll 2019-12-05

Anmälningarna föranleder inget beslut av bygg- och miljönämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

