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Plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 22 mars 2019 kl. 13:15-15:45

Beslutande Klaus Jesse (S), ordf.
Anders Jacobsson (S), vice ordf.
Solveig Hammarsiröm, (L)
Pernilla Danielsson (M), ej § 14, § 16 pgajäv.
Jonny Emtin, (SD)
Rolf Andersson (C), tjänstgörande ersättare § 14, § 16

Övriga deltagare Rolf Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare, § 12-13, § 15, § 17-23
Nicklas Eriksson. byggnadsinspektör, § 12-14
Anna Jansson, miljöinspektör. § 18-
Angelique Nyström, förvaltningschef miljö- och bygg
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare
Tarja Isomäki, handläggare

Utses att justera Jonny Emtin (SD)

Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 26mars kl. 10:00

Underskrifter:

Sekreterare Paragrafer
Christine Larsson § 12-26

Ordförande .t%&titå. .J<ZnA_.Lv
Kes.

Justerande
Sonny Emtin (SD)

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-03-22

Datum rör Datum för
anslags uppsättande 2019-03-26 anslags nediagande 2019-04-17

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset

Underskri fl

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 12 MBN 2019-373-234

Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus på Kedjebo
1:14

Bygglov är sökt för uppförande av fritidshus på fastigheten Kedjebo 1:14. Ett nu
nedbrunnet fritidshus har tidigare funnits på samma plats. Fritidsbuset uppförs i ett plan
med en byggnadsyta på 74 m2. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (S) och Pemilla Danielsson (M).

Pernilla Danielsson (M) yrkar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 3 la § PBL, att
som kontrollansvarig godkänna Leif Johansson, behörighetsnummer SC2O1O-12.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 3 la § PBL

att som kontroliansvarig godkänna Leif Johansson, behörighetsnummer SC2OIO-12

Skäl till beslut
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska berörda sakägare beredas möjlighet att yttra sig om
ansökan avser en åtgärd som utförs utanför planlagt område.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig, någon erinran har inte inkommit.

Bygglov ska ges utanför ett område med detaljplan om åtgärden följer de krav som
fastställs i 9 kap. 31a § första stycket 3, PBL.

Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 12 forts.

Byggnadsarbetena får enligt 10 kap. 3 * PBL inte startas innan startbesked meddelats.
Detta startbesked ska föregås av ett tekniskt samråd, vid vilket byggets tekniska status,
kontroller m.m. behandlas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och
kontrollansvarig medverka samt dem i övrigt som byggherren anser sig vara hjälpt av,
t.ex. entreprenör.

Byggnaden får enligt 10 kap. 4* PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utifirdats.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och
byggnadsnämnden gör enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Avgift
7 354 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.
Avgiften skickas på separat faktura

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 13 MBN2O18-479-231

Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus på
fastigheten Vätterskoga 4:7

Bygglov är sökt för uppförande av enbostadshus på fastigheten Vätterskoga 4:7.
Tillkommande byggnadsarea är 273 m2. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5), Rolf Andersson (C) och Pemilla Danielsson (M).

Pernilla Danielsson (M) yrkar bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 a § PBL, att
som kontrollansvarig godkänna Fredrik Karlsson, behörighetsnummer SC0467-l 1.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 3la § PBL

att som kontrollansvarig godkänna Fredrik Karlsson, behörighetsnummer SC0467-1 1

Skäl till beslut
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska berörda sakägare beredas möjlighet att yttra sig om
ansökan avser en åtgärd som utförs utanför planlagt område.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig och remiss är skickad till
länsstyrelsen, någon erinran har inte inkommit.

Bygglov ska ges utanför ett område med detaljplan om åtgärden följer de krav som
fastställs i 9 kap. 31a § första stycket 3, PBL.

Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

By2Enadsarbetena får enli2t 10 kap. 3 § PBL inte startas innan startbesked meddelats.
Detta startbesked ska föregås av ett tekniskt samråd, vid vilket byggets tekniska status,
kontroller m.m. behandlas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 13 forts.

kontrollansvarig medverka samt dem i övrigt som byggherren anser sig vara hjälpt av,
t.ex. entreprenör. Kontakt tas med byggnadsinspektör Nicklas Eriksson för
tidsbokning. Tel. 0222-5 1 56 35.

Avgift
19 148 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.
Avgiften skickas på separat faktura.

Justerandes si°n. Utdragsbestyrkande
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§ 14 MBN 2019-48-23 1

Ansökan om bygglov för ändrad användning för fastigheten
Uttersberg 1:14

Bygglov är sökt för ändrad användning på fastigheten Uttersberg 1:14. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Pernilla Danielsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Rolf Andersson (C) tjänstgör för Pernilla Danielsson (M).

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5), Jonny Emtin (SD), Solveig Hammarström (L) och
Rolf Andersson (C).

Fön’altningschefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas för ändrat användningssätt på Uttersberg 1:14 med stöd av 9 kap.
31 § PBL

Skäl för beslut
De planerade åtgärderna anses inte utgöra en sådan förvanskning som anges i 8 kap.
13 § PBL, förutsatt att sökanden följer råden från Väsimanlands Länsmuseum.

Löpande kontakt ska tas med Västmanlands Länsmuseum samt Miljö- och
byggnadsnämnden för att säkerställa att ändringen utförs varsamt så att man tar hänsyn
till byggnadens kulturhistoriska värden, i enlighet med 8 kap. 17 § PBL.

Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Bvqanadsarbetena får enligt 10 kap. 3 § PBL inte startas innan stanbesked meddelats.
För att erhålla startbesked ska en kontroilplan inlämnas till byggnadsnämnden.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 14 forts.

Byggnaden får enligt 10 kap. 4 PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.

Avgift
4 344 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmUlan.
Avgiften skickas på separat faktura.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 15 MBN 2015-646-446

Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från
bostadshus p.

Miljö- och byggnadsnämnden har utfärdat ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten som
inte genomgått längre gående rening än slamavskiljare på fastigheten
Då avloppet inte har åtgärdats trädde förbudet i kraft 2016-10-31. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Fön’altningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (8) och Pemilla Danielsson (M).

Pernilla Danielsson (M) yrkar med vite om 60 000 kr förbjud!
släpp av avloppsvatten till bristfällig

avloppsanläggning på fastigheten - 1 Skinnskattebergs kommun. Förbudet
gäller från och med 2019-10-31, fl beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel, att avgift för två timmars nedlagd
handläggningstid i ärendet enligt taxa fastställd av kommunftfllmäktige; 850 kr/timma.
Avgiften faktureras separat, g beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även
om beslutet överklagas.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att med vite om 60 000 kr förbjuda
utsläpp av avloppsvatten till bdsträlhig avloppsanläggning på fastighetena Skinnskattebergs kommun. Förbudet gäller från och med 2019-10-3 1

att beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel

att avgift för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige: 850 kr/h. Avgiften faktureras separat

j beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 15 forts.

Skilt till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken
(1998:808) och med hänvisning till 9 kapitlet 7 § miljöbalken, 2 kapitlet 3 §
miljöbalken, 26 kap 14,15 § samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd:

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 16 ?vffiN2Ol5-821-446

Beslut om förbud med vite aU släppa ut avloppsvatten från
bostadshus på — — fl_

Miljö- och byggnadsnämnden har utfärdat ett förbud mot utsläpp av avloppvatten som
inte genomgått längre gående rening än slamavskiljare på fastigheten
Då avloppet inte har åtgärdats trädde förbudet i kraft 2016-10-31. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Pernilla Danielsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Rolf Andersson (C) tjänstgör för Pernilla Danielsson (M).

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (S), Anders Jacobsson (S), Jonny Emtin (SD) och Rolf
Andersson (C).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att med vite om 60 000 kr förbjuda utsläpp av avloppsvatten till bristfällig
avloppsanläggning på fastigheteneiSkinnskattebergs kommun.
Förbudet gäller från och med 2019-10-31.

förbud med vite riktas emot fastighetsägaren
- 1

beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

att avgift för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige: 850 kr/fl. Avgiften faktureras separat.

fl beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Skäl för beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken
(1998:808) och med hänvisning till 9 kapitlet 7 § miljöbalken, 2 kapitlet 3 §

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ l6forts.

miljöbalken, 26 kap 14,15 § samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 17 MEN 2015-939-446

Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från
bostadshus på -

Miljö- och byggnadsnämnden har utfärdat ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten som
inte genomgått längre gående rening än slamavsklljare på fastigheten Då
avloppet inte har åtgärdats trädde förbudet i kraft 2016-10-3 1. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare beslut
Den 20 15-09-22 meddelades beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från 20 18-
10-3 1. Datumet då förbudet träder ikraft har passerats och inga uppgifter om att
avloppsanordningen har åtgärdats har inkommit Miljö- och byggnadskontoret.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5) och Pernilla Danielsson (M).

Pernilla Danielsson (M) yrkar g med vite om 60 000 kr förbjudafl
- utsläpp av avloppsvatten till

bristflillig avloppsanläggning på fastigheten i Skinnskattebergs
kommun. Förbudet med vite gäller från och med 2019-10-31, beslutet skickas till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel, att
avgift för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige: 850 kr/h. Avgiften faktureras separat, fl beslut om avgift enligt
punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

med vite om 60000 kr förbjuda [ —
utsläpp av avloppsvatten till bristrällig avloppsanläggning på
fastigheten - i Skinnskattebergs kommun. Förbudet med vite gäller från
och med 2019-10-3 1
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§ 17 forts.

g beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel

gil avgift för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige: 850 kr/h. Avgiften faktureras separat

gi beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas

Skäl för beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalicen
(1998:808) och med hänvisning till 9 kapitlet 7 § miljöbalken, 2 kapitlet 3 §
miljöbalken, 26 kap 14,15 § samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 18

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad ärendelista.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 20 19-03-
22, § 18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 19 vfflN2019-58-041

Årsbokslut för miljö- och byggnadsnämnden för år 2018 —

information

1 årsberättelsen beskrivs nämndens ansvarsområden, viktiga händelser, nyckeltal och
måluppfyllelse samt ekonomisk redovisning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Miljöinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yUrar sig Klaus Jesse (5) och PemiLla Danielsson (M).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

gfl lägga informationen till handlingarna

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande3fr*
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§ 20

Pågående ärenden

Miljö- och byggnadsnämnden får vid sammanträdet muntlig information om pågående
ärenden.

Fön’altningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5), Jonny Emtin (SD), Pernilla Danielsson (M), Rolf
Andersson (C) och Solveig Hammarström (L).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 21

Förvaltningsahefen informerar

Förvaltningschefen för miljö-och byggnadsförvaltningen ger aktuell information vid
sammanträdet med miljö-och byggnadsnämnden.

Förvaltningschefen informerar om att en ny livsmedelsinspektör tillträder under
majmånad, rekrytering av miljöinspektör och byggnadsinspektör pågår.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5), Pernilla Danielsson (M), Anders Jacobsson (5),
Jonny Emtin (SD) och Rolf Andersson (C).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 22 MBN 20 19-57-400

Yttrande över remiss förslag till avfalispian 2020-2030

Ett förslag på ny avfalispian för åren 2020-2030 har tagits fram av VafabMiljö
kommunalförbund. Miljö- och byggnadsnämnden ska yttra sig i ärendet. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5), Pernilla Danielsson (M) och Rolf Andersson (C).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

g avge svar enligt upprätÉat yttrande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 23 MBN 2019-56-041

Förslag till riktlinje för soiceller och solfångare

1augusti2018 trädde en ny paragraf i Plan- och bygglagen 9 kap 3c. i kraft gällande
solceller och solfångare. Lagändringen innebär nytt undantag när det inte krävs bygglov
för att installera vissa solceller och solfångare. För vissa installationer krävs en anmälan.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för soiceller och solfångare. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (S) och Pernilla Danielsson (M).

Pernilla Danielsson (M) yrkar att anta föreslagen riktlinje för soiceller och solfångare.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

g anta föreslagen riktlinje för soiceller och solfångare

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 24 MBN 20 19-55-041

Dokumenthanteringsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Förvaltningen har upprättat förslag till dokumenthanteringsplan som ska antas av
miljö- och byggnadsnämnden. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvakningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5) och Pernilla Danielsson (M).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

j anta upprättad dokumenthanteringsplan för Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhetsområden

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 25

Delgivningar

Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt
2019-01-25
DOM
Målnr: 7328-18

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

li lägga delgivningama till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26

Övriga frågor

Pernilla Danielsson (M) ställer en fråga om tillsyn av livsmedelsanläggningar.

Förvaltningschefen svarar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Posti ista Skinnskattebergs
kommun

2019-03-14 CHRISTINE FRID ÅHLEN
Urval: Händelse - Avdelningskod: ‘MBN’; Händelsekategorikod: ‘DELB’; Händelsedatum: ‘2019-01

- 17. 20 19-0 3-13’

Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighctsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
MBN-2018-453 2019-01-17 Utgående NIE
Bergsten Gunnar Västanhed 1:134
Bostäder Bygglov, nybyggnad, enbostadshus
Delegationsbeslut BESLUT OM BYGGLOV

MBN-20 18429 2019-01-21 Utgående NIE
Thorslund Ewa Laggarbo 1:14
Bostäder Bygglov, nybyggnnad, fritidshus
Delegationsbeslut BESLUT OM BYGGLOV

MBN-2018-10l 2019-01-21 Utgående NIE
Aulin Nadja Vätterskoga 4:311
Bostäder Eldstad/rökkanal
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-2016-284 2019-01-21 Utgående NIE
Warpman Jonas Solmvra 2:44
Fritidsbebyggelse Ansökan om bygglov
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-2017-I300 2019-01-24 Utgående NIE
Davidsson, Mikael Västanhed 1:127
Fritidsbebyggelse Bygglov för nybyggnation
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-2018-429 2019-01-31 Utgående NIE
Thorslund Ewa Laggarbo 1:14
Bostäder Bygglov, nybyggnnad, fritidshus
Delegationsbeslut Startbesked

MBN-2017-359 2019-02-04 Utgående ME
Bemt Karlsson Ångsjön 1:4
Fritidsbebyggelse Ansökan om bygglovFörhandsbesked finns på 2016.1349.234 eller

20 16. 1352.234
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-201 8-59 20 19-02-04 Utgående NIE
Högdahl Ronny Holmsbovallen 1:34
Bostäder Eldstad/rökkanal
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-2019-26 2019-02-04 Utgående DO
Henrik Pettersson Godkärra 1:105
Strandskydd Strandskyddsdispens
Delegationsbeslut Beslut tillstånd strandskydd

cC
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Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Ilandläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
MBN-201 8-9 2019-02-07 Utgående NIE
Seln Trävaror AB Skinnskatteberg Eriksbo 3:1
Rivningslov Ansökan rivningslov
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-20 17-538 2019-02-07 Utgående NIE
Alfredsson Monika Bäck 3:1
Bostäder Ansökan om bygglov rör nvbyggnation av enbostadshus
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-2019-5 2019-02-07 Utgående Bl
Prästgården i Skinnskatteberg Fastighetsbolag PRÄSTGARDEN 1:132
Hälsoskydd, allmänt Bostad
Delegationsbeslut Föreläggande enlig miljöbalken

MBN-20 19-19 2019-02-08 Utgående DO
FrUsen Alf Berget 1:2
Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Beslut uppehåll i sophämtning

MBN-2019-29 2019-02-08 Utgående DO
Thorslund Ewa Laggarbo 1:14
Avlopp Inrättande av avloppsanordning
Delegationsbeslut Beslut tillstånd enskilt avHopp

MBN-20 19-31 20 19-02-08 Utgående DO
Ros-Marie och Hans Bäck Hålsbo 1:9
Siam, gödsel Dispens för slamtämning
Delegationsbeslut Beslut om rärlängt slamtömningsintervall

MBN-2018-501 2019-02-Il Utgående NIE
IP-Only (IP-Only)
Anläggningar, idrottsplatser, parkeringar mm Bygglov, teknikbod, fiber
Delegationsbeslut BESLUT OM BYGGLOV

MBN-2019-32 2019-02-11 Utgående DO
Heléne Smidström Gävebo 1:3
Renhållning. allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Beslut avslag

MBN-2019-34 2019-02-Il Utgående DO
Roger Stendahi Hålsbo 1:40
Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut

MBN-20 19-35 2019-02-13 Utgående Bl
Tommy Veittikoski (Brukshotellet i KLOCKARGÅRDEN 1:6
Skinnskatteberg)
Livsmedel, allmänt Livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut Beslut om registrering

L]
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Händelse
Diarienummer Hiindelsedatum Riktning l4andläggare Tillhör postlista
Namn Fnstighetsbcteekning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategod Rubrik
Sekretess
MBN-20l9-35 2019-02-13 Utgående Bl
Tommy Veittikoski (Brukshotellet i KLOCKARGÅRBEN 1:6
Skinnskatteberg)
Livsmedel, allmänt Livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut Beslut om riskklass

MBN-2018-439 2019-02-15 DO
Johansson Hans-Erik Bråten 1:12
Renhållning, allmänt Sophämtninglhoplagt med ärende 2018.0482
Delegationsbeslut Delegationsbeslut avslag

MBN-2019-39 2019-02-18 Utgående DO
Amanda Johansson Solmyra 1:33
Avlopp Inrättande av avloppsanordning
Delegationsbeslut Delegationsbeslut

MBN-20l9-47 2019-02-26 Utgående DO
Sten Noren Godkärra 1:69
Renhållning, allmänt Uppehåll i hämtning
Delegationsbeslut Delegationsbeslut

MBN-2019-24 2019-03-01 Utgående DO
Anders Tilly BUBBARSBO 1:112
Strandskydd Strandskyddsdispens
Delegationsbeslut Delegationsbeslut

MBN-20l 9-52 2019-03-06 Utgående ANN
Alf Åkerlund 4rap :61
Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Beslut avslag

MBN-20 19-60 2019-03-06 Utgående ANN
Ergin Munoglu Donmora 2:29
Avlopp Inrättande av avloppsanordning
Delegationsbeslut Beslut tillstånd enskilt avlopp

MBN-2019-61 20 19-03-08 Utgående
Ann-Sofie Westman Heden 1:9
Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut

MBN-2016-I697 2019-03-Il Utgående NIE
Malmberg Rikard och Malmberg Mia Täkten 2:4
Bostäder Ansökan om bygglov för carpon och garage.Förhandsbesked finns på

20141057.231
Delegationsbeslut Startbesked

MBN-20l9-13 2019-03-Il Utgående NIE
Christer Fröjd Solmyra 2:11
Bostäder Ansökan bygglov, ombyggnad fritidshus
Delegationsbeslut BESLUT OM BYGGLOV

Vi
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Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Hiindelsekategori Rubrik
Sekretess
MBN-20 19-65 2019-03-12 Utgående ANN
Victoria Klintebäck Bysala 3:23
Avlopp Inrättande av avloppsanordning
Delegationsbeslut Tillstånd, nyanläggning enskilt avlopp

7-
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Förslag 1(2)Skinnjirgs
2019-02-18rnrnUfl Ilar. MBN 2019-57400

Miljö- och byggnadskontoret
anoelipu?, nvstromsklnnskattebera.sv
Tel. 0222-515617

Mottagare: Miljö- och byggnadsnämnden

Förslag till Yttrande

Föreslagen Avfallsplan är tydlig med syfte, målsättningar och förväntningar. MMen är mätbaraoch tidsbestämda med ctt tydligt fokus på att uppnå de regionala, nationella och globala målcn.

Målet om att alla rivningar ska ha en kontroilpian! riwilngsplan går inte att uppfylla till 100 %,
Enligt Plan och bygglagen 9 kap 3, 4 finns undantag tor byggnader som varken kräver
bygglov eller bygganmälan. 1 dessa fall kan kommunen inte kräva in en
kontrollplanMvningsplan eftersom att det inte krävs ett dwilngslov eller en HvningsanmälanPlan och byggförordningen 6 kap 6.

1 Föreskriften till avfallsplanen krävs enligt 24 att alla lock och manlucka får väga max 15 kg.Kravet kan inte gälla omedelbart vid ett antagande av föreskrifien. Fastighetsägare måste ffiinformation om denna ändring och få tid på sig att uppfylla det nya kravet på lock.

För tömning av bIn slambmnn anges i förslaget att avståndet mellan uppställningsplats förhämtningsfordon och kärl inte Mr överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl ffireligger.Förtydligande bör göras att detta endast gäller för nya anläggningar och installationer.

Möjligheten att välja ett abonnemang med osorterat avfall går emot uppsatta mål. Alla invånareoch verksamheter bör vara med och göra insatser för att nå mMen i avfallsplanen.

För att en likvärdig bedömning av ansökningar om hushällsavfall ska ske i hela kommunal-förbundet bör Vafabmiljö handlägga alla dessa ärenden. En gemensam ansökningsblankett behövs där det tydligt framgår vad som krävs för att kunna beviljas undantag frångällande föreskrifter. Det måste även göras ett förtydligande i föreskriften ombedömningsgnmder rar om när en befrielse kan beviljas. Detta skulle leda till mindre okiarheteroch därigenom stötte rättssäkerhet för den sökande.

57 anger att uppeliMi i bämtning kan medges fdr max två år per ansöbingstillfälle och i totaltmax sex är, om inte särskilda skäl föreligger. Det krävs ett förtydligande gällande när särskildaskäl ska bedömas föreligga.

Det måste tydligt framgå vad som avses i 58 med ett “hälso- och miljömässigt godtagbart sätt”att hantera sitt avfall.

Det finns fastighetsägare som äger både pemmnentboende och frifidsboende i kommunen. Idagbetalar de grundavgift enligt avfallstaxan för båda fastighetema. Gnmdavgiften är kostnaden tortillgången till de kommunala åtetvinningscentmlema (Återbaiken).
Måleri i renhMlningsordningen påverkas inte negativt om fastighetsägare till fler fastigheterinom kommunen tillåts ha ett (1) abonnemang istället för flera abonnemang.
Den som inom kommunen äger och utnyttjar flera fastigheter ska kunna ansöka om befrielsefrån helt abonnemang, även gnmdavgift. Detta bör naturligtvis avse fastigheter som uteslutandeutnyttjas får eget boende.
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mun D.nr, MBN 2019-57400

Miljö- och byggnadskontoret
pnqeou?nvstrntSsklnnskateberpsp
TeL 0222-515617

Miljö- och byggnadskontoret

Ange]ique Nyström
Förvakningschef Miljö- och bygg
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