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Innan sammanträdet startar presenterar sig den tiliträdaride kommunchefen Nima Poushin ccli
den avgående kommunchefen Leena Berglund tackar rdr sig.

§ 66

Pågående ärenden

Miljö-och byggnadsnmndcn blir infonuerude om pägendc 3rcndcn vid vnrjc samnianirilde.

Förvaltningsehefen redogör om pägcndc ärenden t& närnn&n.

Miljö-och byggnadsnämnden tacliar för inforniatioiieci.

Justerandes 5jan. UtdraQsbestyrkande
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67

Delårsbokslut

Dnr; 2013:0540-400

Del&shoks1ut avscc;;du perioden 1 januari 2013 till 31 augusti 2013 har uppritla;s.

Miljö-och hvgitnadsnärnndcn fr information om dekirsbukslueI fr5n förvaltningschefen. För dcIrct 1
januari 20]3 il) 31 augusti 2013 finns ett överskott p 113 000 kronor. Prognosen för helåret 2013 ser
däremot ut att överskrida budeicn med en halv miljon kronor.

Överskridningen av budgelen för år 2013 beror på et’ rivning av en fastighet på ca 250 000 kronor
under den senare delen av året samt att energirådgivningen nie längre bedrivs i anslutning till miljö-
och byggnadskontoret, ‘ilket gör att det slatliga energirådgivarbidraget på 280 000 kronor inte behålls
vid miljö-och byggnadskontoret.

Förvaltningsehefen yttrar sig.

SI,cih, 1. Skog (mp) och Angclique Nyström (fp!) yttrar sig,

Miljö-och byggnadsnämnden tackar för informationen.
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69 Dnr: 20ll: 1092-430

Revidering av Naturvårdsplan för Västmanlands län

I.Jinsstyrelscn gcnomf?ir en revidering av den Nalurvårdsplan som finns för Vistmanlands län. Dc
bcvarandc-rdcn som beskrivs i planen ska ses över om dc forifarande ir aktuella, och eventuellt nya
objekt ska läggas tUl. Kommunerna har möjliubet att föreslå nya objekt.

Tidigare behandling av ärendet

Miljö- och hyggnadsniimndcn beslutade 20! 3-03-22 § 50
att örendet åter tas upp vid nämndsainmanträdct i oktober
att berörda föreningar bör ges möjlighet att inkomina med synpunkter

Föna!tningschelen yttrar sig.

Sheila 1. Skog (mp). Angcliquc Nyström (lil). Klaus Jesse (s) och Mikacl Werner (v) \ltrar sig.

Miljö—och bvggnadsrllirnnden beslutar

alt nvijö-och hygn:idsnäinndcn inte har något au erinra mol förslaget av NaIunrdsp1an

Utdragsbestyrkande
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§ 68 Dnr: 2013: OSS7231

Ansökan om ändrad användning från kontor till bostad

Fastighet: Klockargården 1:1]

SöLande: Kenneth Ernebrink, Bagghron 7, 739 91 Skirrnskattcbcrg

Gillande ljestämmelser
Fastiulictvn ligt!cr, enligt gällande detaljpl3n. på industrima&

;4rendeh eskrivning
En ansökan mr inkommit uällnde ändrad användning från knior till bostad pa en byggnad som
ligger inom industriområde.
Enligt ansökan söks ett tidsbegränsat byglov fram till 2018-09-0!.
Några ändricigar ellcr ocnhvggnadcr skall, cnligt sökanden, inte hd;övas.

FörvalIningscheln yttrar sig.

Sheila 1, Skog (mp), Angelique Nyström (Upl), Mikael \Vemer (v) och Klaus Jesse (s) yttrar
sig.

Miljöinspcktöreci yttrar sig.

Miljö—och byggnadsnämnden beslutar

gu fastigheten Klockargårdcn l:lI fär ändras från kontor till bostad. mcd motiveringen att
Förändringen från dcta!jplanen är liten samt att bylovet är tdsbcgränsat till år 201

J4sterand,s sign. Utdragsbestwkande

It
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70 Dnr: 20)309S4.149

Insikt 2013- en servicemätning av kommunens myndighetsutövning
gentemot företag

S’crigcs kommuner och Iands:ing. SKL. har uenomför en undersökning om fliretagens
nöidhet med kommunens mvrdighetsutövning. Svflet år att klariäuza den kommunala
scr’-jcdn.

Färvaltningsclieren prcsenterar undcrsökningen.

Diskussion om koniniunens fbrbättringsomr5dcn utifrån rapporlens resultat uppstår.

Sheila 1. Skog (mp), Angelique Nyström (fp]), Mkael Werner (v) och Klaus Jesse (s) yttrar sju i
ärendet.

Miljöinspektören yttrar sg i itrendet.

Miljö—och byggnadsnämnden bcslutar

att miljö-och byggnadsrörvaliningcii har tagit del av informationen sin tur kommunen kan rörhättra
servicen vid myndiuhctsurövning

at; rapporten lägges till lmndHnganu

Justerandes sign. U(dragsbestyrkande
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Information om risk och sårbarhetsanalys

Inlhrmation 0111 risk-och sårbarhetsanulys kommer att ges under sammanträdet.

Fönaltni,wscl,cfcn ger nämnden information om risk-och sårharhetsanalys,

Sheila 1. Skog (rnp), Klaus Jesse (s) och Aiigelique Nyström (fpl) yttrar sig.

Miljö-och livgnndsnmndcn l,esli,Iir

Lmiljö-och byggnadsn5mnden har tagit dcl av infonnatoncn

!LanSvarig tjäns:c:nan för risk-och srbarhetsar.avs kallas tu! nästa r.ämidsm:nantriidc för att

rcdouöra rör tidsplan. ffirväntiiingar samt krav som gäller rdr mi!jö-cch hyggnadsnämndcti

Sammanträdet ajoumeras mr paus.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet terupptas efter paus.

72 Dnr:2O3:OOO4-4OO

Ti 1 Isynsu p pfölj n ing

Information sin tillsynsuppföljning kommer att ges under sammanträdet.

Förvaltningscliefen ger nämnden nfonnation om tillsynsuppfölirung.

AngeliqueNvström «pI). SwiIa 1. Skog (mp), Klausiesse s) och Mikaci Wcrncr(v) vilrar
sig.

Miljöinspcktörcn yttrar sig.

Miljö-och hygisnidsrärnndcn tar del av infomuilionen.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att lägga tillsynspianen till handlingarna

att livsmedelsinspektören kallas till nästa sammanträde för att redogöra rör
1 ivsmedejskontrol ema

att nämndens bedömning är att tillsynsplanen till det stora hela eftcrföljs dock har fåtal
priorheringur gjoris pi grund av nierarbcc samband med nya vaIicnlcdningr

Justerandes sign. Utdrausbestyrkande

;. t
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§ 73 Dnr: 2013.1004460

Information om kommunal revision av Iivsmedelskontroll

Länssrvreiscn 1 Västmanland kommer alt göra ett revisionsbesök för au grmsk-a dcn kornmur.aa
IivsmedelskonroIIn i Skinnskatiebcrgs kommun. Besöket äger rum onsdagen den Il december kl,
09.001500. dir Liinsstvrelsen anser det irviktigi an trfiffa politiker. f&valtningschcf och
livsmedels nspckt ör.

Information om besöket kornnier att ges vid sammanträdet.

r:in.Iltningscllefen yttrar sig.

Siicila 1. Skog (mp AneIiquc Nyström (fp» och Klaus Jcssc (s) yttrar sig i rendet.

Nliljöinspektöre yttrar Sig.

Miljö-och hvggnadsnärnndcn tar till sig informationen.
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Delegationshesiut

Detegationsbeskit redovisas enligt hifogad ärcndelisla.

Fön’altningsclicfcn svarar på frägor.

Angelique Nyström (f’l). Sheila 1. SLog (mp). Mikael Wcrner (v) och Klaus Jesse (sj yttrar sig,

Mihomspckiörcn ytirar sig.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

act godkänna redovisninuen av delegacionsbeslut som förteckias i protokoll 2013-10-24, 74

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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Delgivningar

Beslut om rörbud att släppa ut avloppsvatten
LnssIyrelsen avslr överklagan av rniljfi-och byggnadsulimndens beslut giillande förbud att shippa ut
avloppsvatten från fastigheten Bysalatorp 4:1.

Prövning av Skionskattebergs kommuns beslut att ge dispens frän strandslydds
bestämmelserna på fastigheten Riddarh Han 1:119
Lilusstyrelser. beslutar cnligt 19 L-ap. 3 b § irdljöbalken att inte pröva kommunens beslu:.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna
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§ 76 Unr: 20131077.044

Införande av läspiattor-finansiering

Efler kontakt med ekonomicliefcn framgår det att det är miljö-och byggnadsnämndens budct rör år
2013 som ska finansiera Iäsplatwrna.

Miljö-och byggnndsnärnrnkn beslutar

all införandet av läspiattor för miljö-och hvtzgnadsn±uiidens ledamöler och ersättare ska belasta miljö-
och hvgnadsnämndens budget för år 20 13

1 Jurande sign. Uldragsbestvrkande
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4 76

Ovrigt
Inga övriga frågor uppkommer vid dagens sammanträde.

Jsterandes sign. Utdragsbestyrkande
‘: i’ )jL/


