
SammanträdesprotokollSkinnskaeb
iXkommun
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-23 Sid 47

Kommunkontorei, torsdagen den 23 maj 2019 kl. 08:30-10:45

Klaus Jesse (Sj. ordf.
Solveig Hammarström, (L)
Pernillla Danielsson (M)
Jonny Emtin (SD)
Kent Ahrahamsson fy), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Utses att justera

Vikior Zakrisson. Länsstyrelsen, § 40
Anette Rydqvist; Länsstyrelsen. § 40
Krasia Kass Georgos. Länsstyrelsen. § 40
Rolf Andersson (C). ej tjänstgörande ersättare
Nicklas Eriksson, byggnadsinspektör. § 40-44
Anna Jansson, mil jöinspektör, § 45
Angelique Nyström. förvaliningschef miljö- och bygg
Christine Larsson. kommunsekreierare
Tarja Isomäki, kommunsekreterare

Pernilla Danielsson (M)

Plais och tid

Organ

Sammanträdesdaium

Kommunhuset. tisdagen den 28 maj kl. 10:00

Christine Larsson

rj....
Klau. esse (S)

Pernilla Danielsson M)

Anslagsbevis

Justeringen har tillkiinnagivits genom anslag

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-1)5-23

Datum för
anslags uppsättande 2019-05-29

Datum för
anslags nedtagande 2019-06-20

Plats och tid

Beslutande

Underskri fter:

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafl.r
§ 37-47

Förvanngsplats för
protokollet Kommunhuset
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§ 37

Pågående ärenden

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

Förvaltningsehefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5).

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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§ 38

Färvaltningschefen informerar

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

Förvaltningschefen informerar om pågående rekryteringar, miljöchefsträff hos
Länsstyrelsen där det informerades om lågavattennivåer och att Sektor teknik och
service har aviserat om bevauningsförbud.

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

lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbesryrkande
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39

Ekonomisk uppföljning per 201 9-04-30

Förva1tningschefen informerar miljö- och byggnadsnämnden om ekonomiskt utfall perapril och prognos för helar 2019.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5).

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lägga inlbrmationen till handlingarna

: Justerandes sign. 1 Utdragshestyrkande
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§ 10

Besök av Länsstyrelsen- information

Representanter från Länsstyrelsen besöker nämnden.

Representanter från Länsstyrelsen informerar om vägledning och tillsynsarhete.

1 ärendet varar sig Klaus Jesse (5), Rolf Andersson (C). Kent Abrahamsson (V) ochSolveig Hammarströrn (L), och Pernilla Danielsson (M).

Förvaltningschefen yttrar sig.

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå tillbeslut och linner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden tackar lur informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerande’ sign. 1 Utdragshestyrkande

Hos



Skinnskatteb? Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 20 19-05-23 Sid 52

§4!

Ocigivningar

Lantmä(eriet
2019-04-15
Underrättelse om avslutad förrättning
Avstyckning av Rölö 3:16 samt fastighetsreglering bero••rande styckningslott. Rölö
3:16 och RÖIÖ s:2

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

u lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragshesryrkande

vj_
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§ 42

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställs inga övriga fragor.

! Justerandes sign. Utdragshestvrkande

L
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§13 MBN2OI9-115-232

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på
AMTHYTTAN 4:34

Bygglo är sökt för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Ämthyttan 4:34.Tillbyggnaden är i ett plan med en byggnadsvta på 288 m2 och en byggnadshöjd på 5,4m2. Atgärden är förenlig med gällande planhestämmelser. En tjänsteskrivelse i ärendetfinns upprättad.

Bvggnadsinspektören föredrar ärendet.

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

Pernilla Danielsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelse.

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

Nliljö- och byggnadsnämnden beslutar

att hvg[ov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL).
att som kontmllansvarig godkönna Tohias Ringström. certifiering Sr0460- 12.

Skäl för beslut
Enligt 9 kap. 30 § t PB[i ska hvglov ges inom etc omriide med detaljplan om ilsrärdenöverensstämmer med detaljplanen och uppfyller de enskilda och allmänna intresensom följer av 2 kap. (PBL) samt de krav som följer av 8 kap. 1 och 4 §* (PBL).

Upplysningar
Bvgglo upphör att gälla om atgärden inte pahörjats inom t a är och avslutats inom
fem ur från den (lag da beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § (PBL).

Bviziznadsarhecena far enihzt lO kan.3 § (PBL) inte startas innan startbesked
meddelats. Detta starthesked ska föregås av ett tekniskt samrad. vid vilket hvget’tekniska status, kontroller mm. behandlas. Vid det tekniska samradet ska byggherrenoch kuntrollansvarig medverka samt dem i ö’. rigt som byggherren anser sig vara hjälptav. t.ex. entreprenör.
Kontakt tas med Miljö- och hggnadskonLoret för tidsbokning.

Justerandes sign. Utdragshe,trkande

4ED;__
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§ 43 forts.

Til1bvnLIden far enligt 10 kan. 4 § (PBL) inte tas i bruk innan slutbesked har
titrardats.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- ochhyggnadskontoret gör ingen detaljgranskning av konstruktionen.

A vgi Et
13 984 kronor enligt fastställd taxa för hygglov och hvgganmälan.
Beräkning av hygglovavgiften: OF x (HFI+HF2) x mPBB x N + annonseringskostnadi Post- och inrikes tidning = 220 kr.
1 detta ärende: OF=l0. HFI=17. HF2=10. mPBB=46.5. N=0.8

Justerandes sign. Utdragshestyrkandc
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§14 MRS 2019-135-299

Ansökan om bygglov för fasadändring

Bygglov är sökt för fasadändring på före detta folkhögskolan i Skinnskatteherg. En nyport kommer att monteras i fasaden mot norr. Portens storlek är 2,5x2, 125 m. lokaleninnanför porten kommer att användas som förråd. Kontrollansvarig bedöms varaohehövligt i detta ärende. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse IS) och Jonny Emtin (SD).

Jonny Emtin (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelse.

Ordliiranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå tillbeslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och h3ggnadsnämnden beslutar

auhvgglov he iljas med siöd a 9 kap .31 § PBL).

att starthesked medges stöd av ID kap. 23 § (PBL).

Skäl för beslut
Enligt 9 kap. 31 § ka hvgglov ges rör en atgiird utanför ett område med detaljplan. omatgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § saint 8 kap. 1 och 2*.Som kontroliplan ska sökandens intygan om att atgärden är utförd enligt he iljat lovgälla.

Bvgglov upphör att gälla om atgärden inte påhörjats inom t\a ar och av,lutas inom 5 arfrån den dag da beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § (PBL).
För att erhalla sluthesked ska en intvgan om att hvglovet följts inlämna till Miljö- ochbygg fl ads kontoret.

Avgift
3 349 kronor enligt fastställd taxa för bvglov och hvgganmälan.
Beräkning a hygglovavgiften: OF x iRFI +HF2 x mPBB x 5 + annonseringskostnad iPost- och inrike, tidning = 220 kr.
1 detta ärende: OF=4. HFII 1, HF210. mPBB=46.5. 5=0.8

Justerandes sign. Utdragshestvrkande

H
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§45 M8N2019-l5-440

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Miljökontoret mottog ett klagomål den 23januari 2019 om att det finns duvor i enbyggnad pfi fastigheten Vätterskoga 1:154. Enligt de lokala hälsoföreskrifterna för
Skinnskattebergs kommun krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för att hållaljäderfä som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område. En tjUnsteskrivele iärendet finns upprättad.

Förvaliningsehefen föredrar ärendet.

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

Klaus Jessc (S) och Pernilla Danielsson (NI) yrkar bifall till förvaltningens förslagenligt tjänsteskrivelse.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnänrnden är redo att gå tillbeslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och l)yggnadsnlimnden beslutar

att tillstand ges för hållande av max 10 duvor på fastigheten Vätterskoga 4:154

För tillståndet gäller följande villkor

• Lagring av spillning och strö förorenat av spillning ska omhändertas och
lagras/komposteras så att detta inte föranleder olägenheter genom
luktstörning eller andra olägenheter Rir närhoende grannar

2. Voljären ska städas regelbundet sa att risk för olägenheter inte sker

3. Flallandet av duvorna far inte föranleda olägenheter för människors hälsa
genom luktstörningar. ljudstörningar eller andra olägenheter för
omgivningen.

4. Djurhållningen ska ske så att djLtrskyddslagen och jnrdhruksverkets
bestämmelser följs

5. Tillståndet gäller tillsvidare

Justerandes sign. Utdragshestvrkande

H&.
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§ 45 forts.

Skäl för beslut
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att tillsUnd för hållande av tio duvor kanbeviljas. Fler duvor kan innebära större risk för olägenheter för människors hälsa ellermiljö. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer också att tillåtelse för ett mindre antalduvor också kan anses vara förenligt med hänsynstagande till grannarna.

Tillståndet är förenat med villkor för att minimera risken för att olägenheter ska uppstaför omgivningen.

Beslutet fattas enligt 2 kap 3 § Miljöhalken. förordningen 1998:899 om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 36 §. 39 § och 3 § Lokala hälsokvddsförcskriftcr förSkinnskattehergs kommun.

Om ovanstående villkor inte följs kan tillståndet omprövas eller återkallas avmiljö- och byggnadsnämnden.

Avgift
Enligt beslut i kommunftillmäktige tas en avgift ut för tillstandsärenden. En Fakturu pa1700 kronor för tva timmars handläggningstid kommer att skickas separat.

Justerandes sign. L’tdragshcstyrkande



Skinnskatteb€P Sammanträdesprotokoll
S::komtnun

Miljö- och hN2gnadsnåmnden 2019-05-23 Sid 59

§ 46

Föreläggande om vite

Enligt miljöhalken 26 kap. 9, 21 §* får tillsynsmvndigheten i det enskilda fallet beslutaom de förelägganden som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter som meddelatsmed stöd av balken ska följas. Beslut om föreläggande får förenas med vite NIB 26 kap.14 . Viteb storlek ska, enligt lag (1985:206) om viten 3 §. vara så stort att det frånadressatens synpunkt är fördelaktigare att följa förelägandet än att hrla mot det.Nämnden ska besluta om föreLiggande av vite.

Alla handlingar i ärendet delas ut pd sammanträdet.

Nli[jöinspektören ftiredrar ärendet.

1 ärendet itrar sig Klaus Jesse (5). Pernilla Danielsson (M och Jonny Emtin (SDs.
Pernilla Danielsson (M rkar att föreLigga
556791-1121. att senast 2019-06-30 inkomma till miljö- och byggnadsnämnden mcdhesiktningsprotokoll över av verksamhetens oljeavskiLjare genomförd 5-arshesiktning.p fastigheten Skinnskattehergs kommun. Besiktningen skautföras enligt sensk standard. SS—EN 85X. Sesiktningen ska vara uttötd avfackkunnig. Fönlihigandei gäller vid vite av 30000 kr.

Lagstöd: 26 kap 914.21 § och 2 kap 2,3 § ntiljöhalken.

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

a föreLigga
att senast 20 19—06-30 inkomma till miljö- och hsggnadsnämnden med hesiktningsprotokoll öer avwrksamhetens oljeavkiljare genomförd 5-arshesiktning. på fastigheteni Skinnskattehergs kommun. Besiktningen ska utföras enligt stensk standard.SS-EN 858. Besiktningen ska vara utförd av faekkunnig. Föreläggandet gäller vid vitea 30000kr.

Lagstöd: 26 kap 9.14.21 § och 2 kap 2.3 § miljöhalken

Justerandes sign. Utdragshestvrkande
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§ 47

Delegationsbeslut

Dele2ationsheslut redovisas enligt hifogad ärendelista.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

au godkänna redovisningen av delegationsbeslut som redovisas i protokoll 20(9-05-23.
§ 47

] Justerandes sign.

H€—_
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kommun

2019-05-16
CHRISTINE LARSSONUrval: Händelse - Avdelningskod: ‘MBN’; Händelsekategorikod: ‘OELB’; Händ&sedatum: ‘2019-04-17...2019-05-15’

Händelse
Diadenummer HndeIsedatum RiktnIng Handlggare TiflhörpostlistaNamn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemeniog
Händelsekategod Rubrik
Sekretess
MBN-2019-44 2019-04-17 Utgående AJ
Erlaudssons Maskin AB (Anders Etlandsson) ÄMTHVVTAN 4:52
MiIjÖstör2ndc industri/verksamhet Miljöfarlig verksamhet
Delegationsbeslut FörelägQande

MBN-2019-84 2019-04-17 Utgående M
‘aPabMiljå Kommunalfärbund VÄTTERSKOGA 4:2
Miljöslörande industri/verksamhet Miljöfarlig verksamhet
flelegationsbeslut Svar på anmälan om mrv

MBN-201 8460 20I9-04-I8 Utgående NIE
Tollefsen Marhtröm Marie \‘atterskogn 4:459
Bostäder Bygglov, ombysnad, enbostadshusDelegationsbeslut Slutbesked

MBN-20l8-167 2019-04-IS Utgående NIE
Batmunkh Byambakhishhz Ämthyitan 4:33
Bostäder Bygglov tillbyganad
Delegationsbeslut Beslut om avvisning

MBN-2019-114 2019-04-18 Utgående AJ
Lantmätcriet, division Fastighetsbildning Täkten 1:6(Lantmäteriet, division Fastighetsbi!dning)
Fastighetsbildning Samråd enligt $ kap. 25 § angående avstyckning berömnde Täkten 1:6 iSkinnskattebergs kommunUl8 141 Andem, strandskyddDelegationsbeslut Yttrande

MBN-2019-113 2019-04-23 Utgående Al
Mikael Åman SOLMYRA 1:14
Tillstånd, dispenser Installation av vdrmepurnpDelegationsbeslut FÖR.ELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMAYT

MBN-2019-8S 2019-04—24 Utgående N[E
Anu Larsson Vänerskoga 4:386
Bostäder Bygglov, nybyggnad, carportDelegationsbeslut BESLUT OM BYGGLOV

MBN-2019-l0S 2019-04-24 Utgående NIE
Rickard Benter Godkärra 1:2
Bostäder Bygglov, ändring, enbostadshusDelegationsbeslut BESLUT OM BYGGLOV

MBN-2019-95 2019-04-25 Utgående AlBengt och Laila Öm BRICKEBO 1:3Tillstånd, dispenser Installation av vännepumpDelegationsbeslut Nytt beslut

28
1(3)
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Diarienummer Höndelsedatum Rfltning Handläggare Tillhör postlistaNamn Fastighetsbeteck-ning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekutegod Rubrik
Sekretess
MBN-2018-138 2019-04-25 Utgående NIE
Karlsson Inger Bemshammar 1:11
Bostäder Bygglov
Delegationsbesiut Siutbesked

MBN-2019-126 2019-04-29 Utgående ANN
Siv Jansson Högfon 2:31
RenhMining, allmänt Förlängd slamtöniningsinten’all!uppehMi 1 slanitömningDelegationsbeslut Be5lut om förlängt hämtningsintervall av siam

tvfflN-20l8-307 2019-04-29 Upprättad NIE
Millberg Per-Olof Lena Soimyn 2:75
Bostäder Bygglov, fritidshus inglasning
Delegationsbeslut Delegationsbesiut

MBN-2019-125 2019-04-29 Utgående ANN
Daniel Svanström SOLMYRA 1:19
Avlopp Inrättande av nvloppsmiordning
Delegationsbesiut Tillstånd för inrättande av avloppsanlfiggning

MBN-2019-128 2019-04-30 Ulgknde ANN
Lennart Lngvald Täkien 1:41
RenhMlning, allmänt Uppehåll i soph1rntning
Delegationsbeslut Beslut om befrielse från sophmtning

MBN-2019-129 2019-04-30 Utgående ANN
Lena Jonsson Bockhammar 2:35
Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Beslut uppehåll i sophämtning

MBN-20l9-94 20 19-05-02 Utgående NIE
lama Lif Solmyn 2:33
Fritidsbebyggelse Bygglov, fritidshus, garage
Delegationsbeslut BESLUT OM BYGGLOV

MBN-2019-71 2019-05-02 Utgående NIE
Tina Svakko Sommerhall Vätterskoga 4:39
Bostäder Eidstad!rökkanal
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-2019-124 2019-05-02 Utgående NIE
Karin Fridensköldh Godkärn 1:81
Bostäder Eldstad/rökkanal
Detegationsbeslut Staflbesked

MBN-2017-1255 2019-05-02 Utgående ME
Ullberg Carin och Mats Ounnilboby 3:5
Bostäder Bygglov, växthus
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-20l4-67 1 2019-05-03 Utgående ME
Bild Mats Godkärn 1:88
Bostäder Rivningslov
Octegationsbeslut Slutbesked

29 2(3)



Händelse
Disrienummer Händelsedatum Riktning Handläggare TillhörposilislaNamn FastighetsbetcckningÄrendelyp ÄrendemeningHändelsekategori Rubrik
Sekretess
MBN-2018-193 2019-05-08 Utgående NIEHuitberg Elisabet Fäma 2:17Boståder Bygglov för asadändringDelegationsbeslut Slutbesked

MBN-20 19-141 2019-05-09 Utgående ANNChrister Lorichs BERNSHAMMAR 1:1Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtningDelegationsbeslut Beslut uppehåll i sophamtning

MBN-2019-149 2019-05-13 Utgående ANNLena Troedson Ställberget isRenhållning, allmänt Uppehåll i sophämtningDelegationsbeslut Beslut uppehåll i sophämtning

MBN-2019-99 201 9-05-14 Utgående ANNSimon Nyroos Vätterskoga 4:7Avlopp Inråttande av avloppsanordningDelegationsbeslut Tillstånd för inrättande av avloppsanordning
MBN-201 9-144 2019-05-14 Utgående ANNMo Dahlin Västanhed 1:20Avlopp Inråtlande av avloppsanordningÄndring av av1oppsanordninDelegationsbeslut Tillstånd rör inrättande av avloppsanordning.
MBN-2019-148 2019-05-14 Utgknde ANNAnders Andersson Naddebo 1:15Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtningDelegationsbeslut Beslut befrielse från sophämtning

MBN-2019-l47 2019-05-IS Utgående NIESveriges Lantbniksuniversttet, SLU (Sveriges Skinnskattebergs-Edksbo 1:12Lnntbniksuniversitet, SLU)
Anläegnbgar, idrottsplatser, parkeringar ni ni Byglov, nybyggnad, annan byggnadDelegadonsbeslut BESLUT OM BYGGLOV

3U
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