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Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 18 april 2013 kl. 9.15 – 11.00 
 
Beslutande Sheila I. Skog  ordf. (mp) 
 Klaus Jesse  (s) 
 Mikael Werner  (v)   
 Bo Öberg  (m) 
 Angelique Nyström (fpl) 
 
Övriga deltagare Eva Turén   ersättare 
 Leena Berglund kommunchef 
 Bengtowe Anderson byggnadsinspektör 
 Anna Jansson  miljöinspektör 
 Mikael Eriksson miljöinspektör 
 Staffan Bergman sektorschef kultur och fritid, § 22 
  
 
Utses att justera Angelique Nyström (fpl) 
 
Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 23 april 2013 kl. 18.00 
     
Underskrifter: 
 
Sekreterare ……………………………………. Paragrafer: 20-26 
 Mikael Eriksson 
 
Ordförande …………………………………… 
 Sheila I. Skog (mp) 
 
Justerande ……………………………………. 
 Angelique Nyström (fpl)     
 
 
 
 Anslagsbevis 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-04-18 
 
Datum för   Datum för  
anslags uppsättande 2013-04-24 anslags nedtagande   2013-05-17 
 
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset 
 
Underskrift ………………………………….  
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§ 20  Dnr: 2011: 1215-427  
 
 
Föreläggande gällande åtgärder mot buller  
                                        
Verksamhet: IL Recycling Metals AB 
 
Fastighet: Riddarhyttan 1:155 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-06-15 om att förelägga IL Recycling Metals 
AB (fd Kopparbergs Skrot & Metall AB) att inkomma med en skriftlig plan över åtgärder för 
att minska bullret från verksamheten. Föreläggandet var föranlett av klagomål från grannar 
samt att bullermätningar har påvisat ljudnivåer över 50 dB vid de närmaste bostäderna. Enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (1978:5) gäller 50 dB ekvivalent 
ljudnivå dagtid (klockan 7-18) och 45 dB ekvivalent ljudnivå kvällar (klockan 18-22). 
 
Bolaget inkom 2011-07-25 med en redovisning av åtgärder, som en del av en komplettering 
till länsstyrelsen gällande ansökan om tillstånd för utökad verksamhet. Enligt denna 
redovisning ska verksamheten flyttas från fastigheten Riddarhyttan 1:156 till 1:155 vilket 
bedöms minska bullerpåverkan på närboende.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-08-17 att förelägga bolaget att senast 30/9 
komplettera åtgärdsplanen, samt att senast 31/10 vidta åtgärder för att sänka bullernivån från 
verksamheten. 
 
Inspektion gjordes vid verksamheten 2011-11-22 för att följa upp föreläggandet. Flyttningen 
av verksamheten från fastigheten 1:156 till 1:155 påbörjades i mitten på november 2011. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden förelade vid sammanträde 2011-12-07, IL Recycling Metals 
AB att inkomma med en skriftlig komplettering av åtgärdsplanen avseende åtgärder för att 
sänka bullernivån från verksamheten. Bolaget inkom med en skrivelse 2011-12-14 där 
följande anges ”Som en del i handlingsplanen för att minska bullerpåverkan pågår en 
omfattande utlastning och flytt av verksamheten från övre plan till nygjorda ytor. 
Bearbetningen på övre plan avslutas under våren 2012. En av saxarna kommer att avyttras 
under första kvartalet 2012. Efter flytt och avyttring utvärderas bullerpåverkan åter.” 
 
Bearbetningen vid den sk övre planen (fastigheten Riddarhyttan 1:156) var i december 2012, 
avlutad. 
 
  
 Forts. § 20 
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Forts. § 20 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2012-12-12 § 72, att förelägga IL 
Recycling Metals AB att anlita sakkunnig att utföra en bullermätning i syfte att följa upp 
ändringarna i verksamheten. 
 
Bullerutredningen har genomförts av Vectura. Mätningen utfördes 2013-03-13. Resultatet av 
bullerutredningen framgår av rapporten ”Mätning och beräkning av buller – Metall-
återvinningsanläggning IL Recycling Metals AB, Riddarhyttan”, Vectura 2013-03-28. 
Utredningen visar att beräknad ekvivalent ljudnivå vid hantering av metall överskrider 
riktvärden dagtid vid 13 närliggande bostäder. 
 
Bullerutredningen är även en del av kompletteringen till tillståndsprövningen som pågår vid 
länsstyrelsen i Uppsala.  
 
Tidigare behandling i ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-06-15 § 72 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 § 79 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-12-07 § 125 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-12 § 72 
 
Lagstiftning  
För externt industribuller gäller Naturvårdsverkets riktvärden enligt Externt 
industribuller – allmänna råd (SNV 1978:5, rev 1983). Utredningen visar att beräknad 
ekvivalent ljudnivå vid hantering av metall överskrider riktvärden dagtid vid 13 
närliggande bostäder. Enligt 26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808) får en 
tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som 
behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 
med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 
enskilda fallet får inte tillgripas. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att bolaget föreläggs att vidta ytterligare åtgärder för att minska bullernivån från 
verksamheten. Bolaget ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för externt 
industribuller. Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 31 oktober 2013. 
 
 
Beslutet kan överklagas – se bilaga. 
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§ 21  Dnr: 2013: 0004-400  
 
 
Kvartalsuppföljning av tillsynsplanen för 2013   
                                        
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-02-21, § 3 att godkänna tillsynsplan/ 
kontrollplan samt utredning av tillsynsbehovet 2013, samt att uppföljning ska ske kvartalsvis 
under året. 
 
Sammanställning av nedlagd tid områdesvis för kvartalet januari-mars har upprättats.  
 
Tidigare behandling i ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2013-02-21 § 3 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att godkänna uppföljningen. 
 
 
Angelique Nyström (fpl) reserverar sig mot beslutet, med samma motivering som tidigare har 
framförts, dvs att både tillsynsplanen och uppföljningen ska innehålla listor med tillsynsobjekt 
för de områden där det bedrivs periodisk tillsyn.   
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§ 22  Dnr: 2013: 0456-209  
 
 
Kulturminnesvårdsprogram för Skinnskattebergs kommu n  
                                        
Ärendebeskrivning 
För Skinnskattebergs kommun finns ett Kulturminnesvårdsprogram som togs fram 1982-
1987. Detta antogs av Kommunfullmäktige 1987-06-16. Hänvisning till detta finns bland 
annat i Översiktsplanen. Programmet diskuterades. 
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§ 23  Dnr: 2010: 0669-424  
 
 
Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
                                        
Fastighet: Bysalatorp 4:1 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-11-22, § 68, att förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Bysalatorp 4:1 som inte genomgått längre gående rening än 
slamavskiljning. Förbudet gäller från och med 2013-11-30. Om beslutet ej följs förpliktas 
fastighetsägaren att utge vite om 60 000 kronor. 
 
Beslutet har överklagats av fastighetsägaren. Överklagandet inkom 2013-04-17.  
 
Avloppsanläggningen på fastigheten bedöms inte uppfylla kraven på normal skyddsnivå 
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7, eftersom avloppsanläggningen enbart 
består av en trekammarbrunn. Uppgiften om att det finns en infiltration på fastigheten 
kommer från enkäten ifylld av fastighetsägaren 2004. 
 
Handlingar i ärendet: 

• Inventering 1999 
• Informationsskrivelse 2000 
• Enkät 2004 
• Kommunicering 2010-10-26 
• Delegationsbeslut 2010-11-25 
• Sammanträdesprotokoll 2012-11-22 § 68 
• Överklagande 2013-04-17 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att överklagandet inte föranleder någon ändring av tidigare beslut. 
 
att ärendet, inklusive ovanstående handlingar, överlämnas till länsstyrelsen för prövning. 
Delgivningskvittot som bifogades Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-11-22 har inte 
skickats tillbaka. Därför saknas exakt datum för delgivning.   
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§ 24    
 
 
Delegationsbeslut   

  
 
 Byggnadsinspektörens delegationsbeslut 
 

Solmyra 2:19 Malte Jakobsson, Timmermossvägen 14, 731 15 Kolsva. Besked 
om anmälan och beslut om startbesked för installation av eldstad 
och rökkanal har meddelats 2013-03-11. 

 
Vätterskoga 4:24 Ove Lindström, Bårestadsvägen 8, 739 30 Skinnskatteberg. 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad. 
Beslut 2013-03-13. 

 
Bårestad 1:2 Skinnskattebergs kommun, Sektor Teknik & Service. Rivningslov 

meddelas. Beslut 2013-03-25. 
 
Prästgården 1:19 Skinnskattebergs kommun, Sektor Teknik & Service. Rivningslov 

meddelas. Beslut 2013-03-25. 
 
Klockargården 1:6 Glas & Byggfog AB, Storgatan 7, 703 61 Örebro. Startbesked och 

fastställande av kontrollplan för utökat antal sängplatser i 
hotellbyggnad. Beslut 2013-03-20. 

 
 Bubbarsbo 1:16 Peter Balonius, Skogsvägen 21 B, 722 17 Västerås. Besked om 

anmälan och beslut om startbesked för installation av eldstad och 
rökkanal har meddelats 2013-04-02. 

 
Godkärra 1:93 Peter Sjöström, Bryggvägen 3, 739 91 Skinnskatteberg. Bygglov 

för tillbyggnad enbostadshus har beviljats 2013-04-03. 
 

 
 
  Miljöenhetens delegationsbeslut 
  
  Beslut enligt Renhållningsordningen 
Kallmora 1:4 Ritva Westling, Vallongatan 5, 737 44 Fagersta. Beslut 2013-03-

12. 
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  Beslut angående anmälan om installation av värmepump 
Vätterskoga 4:530 Stefan Airaksinen, Rävstigen 3, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 

2013-03-20. 
 
Vätterskoga 4:15 Kenneth Johansson, Bårestadsvägen 11, 739 30 Skinnskatteberg. 

Beslut 2013-03-26. 
   
  Tillstånd att inrätta avloppsanordning 
Uttersberg 1:14 Uttersbergs Herrgård, Orrtorp, 731 98 Köping. Beslut 2013-03-19. 
 
Tomasbo 1:63 Börje Törnberg, Östra Långgatan 1, 731 32 Köping. Beslut 2013-

04-03. 
 
  Riskklassning av livsmedelsanläggning 
Riddarhyttan 1:153 Kulturreservatet, Skräppbo Skola, 730 91 Riddarhyttan. Beslut 

2013-03-25. 
 
Ämthyttan 4:33 Glassparadiset, Bergslagsvägen 12, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 

2013-03-12. 
 
Färna 2:1 Färna Rullbacken, Skinnskattebergs kommun. Beslut 2013-03-12. 
 
Prästgården 1:16 Blomman vid torget, Centralvägen 2, 739 30 Skinnskatteberg. 

Beslut 2013-03-13. 
 
Forsbyn 1:28 Skolgårdens Ideella förening, Forsbyn 10, 739 91 Skinnskatteberg. 

Beslut 2013-03-12. 
 
Vätterskoga 4:106 Smedjan, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg. Beslut 2013-03-12. 
 
Skogsbyn 1:5 Dybäckstorp bärförädling, Skogsbyn 2, 731 15 Kolsva. Beslut 

2013-03-25. 
 
  Beslut angående utförd sanering 
Vätterskoga 4:177 Skinnskattebergs kommun, sektorn för teknik & service. Beslut 

2013-04-04. 
 
  Yttrande till polisen gällande ansökan om tillstånd enligt 

ordningslagen och lokala föreskrifter 
Skbg-Eriksbo   Folkets Park, Skinnskatteberg. Yttrande 2013-03-25. 
 
Skbg-Eriksbo Folkets Park, Skinnskatteberg. Yttrande 2013-04-04. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2013-04-18, § 
24. 
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§ 25 
 
 
Delgivningar 
  
 
Prövning av Skinnskattebergs kommuns beslut att ge dispens från strandskydds-
bestämmelserna på fastigheterna Främshyttan 1:5 och 1:2 
Länsstyrelsen beslutar 2013-03-28, enligt 19 kap. 3 § miljöbalken att inte pröva kommunens 
beslut. 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att lägga delgivningar till handlingarna. 
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§ 26 
 
 
Övrigt 
  
 
Problem med missfärgningar hos vissa användare av det kommunala dricksvattnet 
Det har inkommit rapporteringar om att det förekommer gröna missfärgningar hos vissa 
användare av det kommunala dricksvattnet i Skinnskattebergs tätort. Sektorn för teknik och 
service utreder problemet. Miljö- och byggnadsnämnden önskar en lägesredovisning av 
problemet vid nästa sammanträde. 
 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Kommunchef Leena Berglund informerar om arbetet med kommunens risk- och 
sårbarhetsanlys. Den övergripande planen ska brytas ned till handlingsplaner för varje utskott 
och Miljö- och byggnadsnämnden. Uppföljning ska göras i september. Frågan tas upp vid 
nästa nämndsammanträde.   
 


