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Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 16 maj 2013 kl. 8.30 – 11.30 
 
Beslutande Sheila I. Skog  ordf. (mp) 
 Klaus Jesse  (s) 
 Mikael Werner  (v)   
 Bo Öberg  (m) 
 Angelique Nyström (fpl) 
 
Övriga deltagare Eva Turén   ersättare 
 Karin Persson  ersättare 
 Siv Björkbacka  miljöinspektör 
 Anna Jansson  miljöinspektör 
 Mikael Eriksson miljöinspektör 
  
 
Utses att justera Bo Öberg (m) 
 
Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 21 maj 2013 kl. 18.00 
     
Underskrifter: 
 
Sekreterare ……………………………………. Paragrafer: 27-36 
 Mikael Eriksson 
 
Ordförande …………………………………… 
 Sheila I. Skog (mp) 
 
Justerande ……………………………………. 
 Bo Öberg (m)     
 
 
 
 Anslagsbevis 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-05-16 
 
Datum för   Datum för  
anslags uppsättande 2013-05-22 anslags nedtagande   2013-06-13 
 
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset 
 
Underskrift ………………………………….  
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§ 27  Dnr: 2013: 0305-420  
 
 
Remiss rörande ansökan om tillstånd  
                                        
Verksamhet: IL Recycling Metals AB 
 
Fastighet: Riddarhyttan 1:155 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en remiss från Länsstyrelsen i Uppsala, rörande 
ansökan om tillstånd till mekanisk bearbetning, sortering mm av högst 50 000 ton annat avfall 
än farligt avfall på fastigheterna Riddarhyttan 1:155 och 1:156. IL Recycling Metals AB är 
sökande. Yttrande ska vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 17 maj 2013. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att lämna följande yttrande över kompletterande handlingar: 

• Vid bedömning av bullerstörningarna bör det noteras att två av fastigheterna, 
Riddarhyttan 1:149 och 1:2, i tabellen över beräknade ljudnivåer i avsnitt 4.3 i 
bullerutredningen ligger inom gruvområdet/industriområdet samt inom det område 
som enligt kommunens översiktsplan är inritat som industriområde. 

• Miljö- och byggnadsnämnden noterar också att fritidshuset beläget på 
skogsfastigheten Riddarhyttan 1:77 inte finns med i ovan nämnda tabell över 
beräknade ljudnivåer i avsnitt 4.3 i bullerutredningen. 

• Gällande skärbränningen framgår det inte om skärbränning med lansning kommer att 
förekomma i verksamheten eller inte. Miljökontoret har tidigare fått in flera 
klagomål/påpekanden om kraftig rökutveckling. 
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§ 28  Dnr: 2011: 0951-200  
 
 
Föreläggande att inkomma med yttrande   
                                        
Fastighet: Vätterskoga 4:322 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-11-16, § 116, att förelägga ägaren till 
Vätterskoga 4:322 att senast den 31 maj 2012 riva byggnaden på fastigheten. Beslutet 
har överklagats. 
 
Ägaren till fastigheten, Leif Sjölund, har i överklagandet anfört att han har vidtagit vissa 
underhållsåtgärder, bla ska tomten ha ansats och trasiga fönsterrutor ha avlägsnats. Miljö- och 
byggnadsnämnden har efter förfrågan till Länsstyrelsen inkommit med fotografier som utvisar 
att vissa utvändiga reparationsarbeten, bla ommålning av fasad, har skett avseende 
byggnaden. Nämnden har dock beslutat att vidtagna åtgärder inte föranleder någon ändring av 
det beslutade rivningsföreläggandet. Länsstyrelsen har därefter förelagt Leif Sjölund att 
inkomma med uppgifter över vilka invändiga och utvändiga reparationsarbeten som vidtagits 
sedan tidpunkten för fattandet av det överlagade beslutet. Leif Sjölund har inkommit med en 
skrivelse till Länsstyrelsen där han anger att han har påbörjat renovering av huset och att han 
nu avvaktar att tidpunkt för slutbesiktning av huset kan bestämmas. 
 
Med anledning av dessa nya uppgifter i ärendet angående påbörjade och företagna 
underhållsåtgärder beträffande byggnaden och tomten föreläggs Miljö- och 
byggnadsnämnden att senast den 16 maj 2013 inkomma med ett skriftligt yttrande över de 
uppgifter som tillförts ärendet av fastighetsägaren. Yttrandet ska innefatta ett 
ställningstagande till huruvida vidtagna underhållsåtgärder kan föranleda Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta om någon ändring av rivningsföreläggandet.  
 
Tidigare behandling i ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-11-16 § 116 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-08-15 § 52 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2013-03-21 § 15 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att rivningsföreläggandet kvarstår. 
 
 
Angelique Nyström (fpl) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 29  Dnr: 2013: 0476-224  
 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsdragning   
                                        
Sökande: Vattenfall Eldistribution AB 
 
Fastighet: Ängelbo 1:3, Svansbo 1:3, Grisbo 1:4 
 
Gällande bestämmelser 
Inom området gäller 100 meter strandskydd vid sjö och 25 meter vid mindre 
vattendrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens för 
dragning av elkabel på fastigheterna Ängelbo 1:3, Svansbo 1:3 och Grisbo 1:4. Kabeln 
kommer att passera två bäckar/diken. Även en transformatorstation kommer att 
uppföras, men denna hamnar utanför strandskyddat område. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken för den 
sökta åtgärden. Särskilda skäl är i detta fall att åtgärden tillgodoser ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området, samt att ansökan avser utvidgning 
av pågående verksamhet. 
 
 
Avgift  
Avgift för ansökan är 800 kr enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-19. 
Avgiften faktureras separat. 
 
Upplysningar 
Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet 
kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller inte. 
Sökanden bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 
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§ 30  Dnr: 2013: 0514-233  
 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsdragning  och 
uppförande av transformatorstation  
                                        
Sökande: Vattenfall Eldistribution AB 
 
Fastighet: Lerkulan 2:1 
 
Gällande bestämmelser 
Inom området gäller 100 meter strandskydd vid sjö och 25 meter vid mindre 
vattendrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens för 
dragning av elkabel och uppförande av transformatorstation på fastigheten Lerkulan 
2:1. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken för den 
sökta åtgärden. Särskilda skäl är i detta fall att åtgärden tillgodoser ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området, samt att ansökan avser utvidgning 
av pågående verksamhet. 
 
 
Avgift  
Avgift för ansökan är 800 kr enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-19. 
Avgiften faktureras separat. 
 
Upplysningar 
Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet 
kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller inte. 
Sökanden bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 
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§ 31  Dnr: 2013: 0502-232  
 
 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för till byggnad av 
verkstad och kontor  
                                        
Sökande: Söderstens Rep. AB 
 
Fastighet: Bysala 12:1 
 
Gällande bestämmelser 
Utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse. Inom området gäller 300 
meter strandskydd. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om bygglov för nya utrymmen 
för verkstad och kontor vid fastigheten Bysala 12:1. Nytillkommen bruttoarea är 376 
kvm. Tillbyggnaden innebär en utökning av befintlig verksamhet. Befintligt 
garage/tvätthall byggdes 2001. Byggnationen hamnar på strandskyddet område 
eftersom utvidgat strandskydd till 300 meter gäller vid Långsvan. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken för den 
sökta åtgärden. Särskilt skäl är i detta fall att tillbyggnaden sker på ianspråktagen 
mark, dvs området har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 
 
att beslut om bygglov delegeras till byggnadsinspektören, förutsatt att Länsstyrelsen 
inte omprövar beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Avgift  
Avgift för ansökan är 800 kr enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-19. 
Avgiften faktureras separat. 
 
Upplysningar 
Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet 
kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller inte. 
Sökanden bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 
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§ 32  Dnr: 2013: 0544-465  
 
 
Förslag till riktlinjer för detaljhandel tobak mm  
                                        
Ärendebeskrivning 
Förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel/servering folköl och 
detaljhandel tobak för Skinnskattebergs kommun har upprättats. Den del av 
dokumentet som gäller tobaklagen ligger under Miljö- och byggnadsnämndens ansvar. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att riktlinjer för detaljhandel tobak antas.  
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§ 33  Dnr: 2013: 0555-422  
 
 
Information gällande problem med missfärgningar  
                                        
Ärendebeskrivning 
Det har under den senaste tiden uppmärksammats att ett antal vattenanvändare i 
Skinnskatteberg har drabbats av grönfärgat hår. Sektorn för teknik & service utreder 
problemet. Vid provtagning på vattnet inne i några av de drabbade fastigheterna uppmättes 
klart förhöjda kopparhalter i varmvattnet. Dock inget i kallvattensystemet.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen. Nämnden konstaterar att 
provtagningar visar att det har varit problem med låga pH-värden, vilket kan ha fällt ut 
koppar.  
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§ 34    
 
 
Delegationsbeslut   

  
 

  Miljöenhetens delegationsbeslut 
 
    
  Beslut angående anmälan om installation av värmepump 
Vätterskoga 4:211 Ulf Johansson, Kojvägen 1, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 2013-

04-09. 
 
Vätterskoga 4:548 Pentii Lahtinen, Rådjursstigen 1, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 

2013-04-09. 
 
Vätterskoga 4:312 Sven-Olov Selin, Stybbvägen 16, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 

2013-04-17. 
 
Ämthyttan 4:21 Rune Nyman, Bergslagsvägen 33, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 

2013-04-19. 
 
Kärrbo 1:31 Bo Forsgren, Baggbron 9, 739 91 Skinnskatteberg. Beslut 2013-05-

02. 
 
Prästgården 1:48 Jonas Bergdahl, Bergstigen 17, 739 30 Skinnskatteberg. Beslut 

2013-05-02. 
   
  Tillstånd att inrätta avloppsanordning 
Bäck 3:1, 1:18 Monika Alfredsson, Bäck Gård, 731 15 Kolsva. Beslut 2013-04-22. 
 
Skbg-Bjursjön 3:15 Timo Korpinen, Trevebovägen 78, 184 32 Åkersberga. Beslut 

2013-04-29. 
 
  Riskklassning av livsmedelsanläggning 
Ämthyttan 4:49 Sanna Tuomala, Smedstigen 1, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 

2013-04-23. 
 
  Beslut angående anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Skbg-Eriksbo 3:1 Oljetransporter i Fagersta AB, Fårbovägen 12, 737 30 Fagersta. 

Beslut 2013-04-30. 
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  Beslut angående uppläggning av massor samt nedskräpning 
Ämthyttan 4:29,4:30 Skinnskattebergs kommun, sektorn för teknik & service. Beslut 

2013-04-23. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2013-05-16, § 
34. 
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§ 35 
 
 
Delgivningar 
  
 
Beslut angående förbud att släppa ut avloppsvatten 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande förbud att släppa ut avloppsvatten 
från fastigheten Vreten 3:16. Dom 2013-04-24. 
 
Beslut angående ansökan om bygglov för nybyggnation av förråd 
Länsstyrelsen avslår överklagande av miljö- och byggnadsnämnds beslut gällande bygglov för 
förråd på fastigheten Solmyra 2:67. Beslut 2013-05-03. 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att lägga delgivningar till handlingarna. 
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§ 36 
 
 
Övrigt 
  
 
Information och diskussion gällande livsmedelstillsyn 
Livsmedelsinspektör Siv Björkbacka informerar om livsmedelstillsynen, och nämnden 
diskuterar tillsynsområdet.  
 
 


