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Plats och tid Kommunkontorei, torsdagen den 12december2019 kl. 08:30-10:00

Beslutande Anders Jacobsson (S) vice ordf
Solveig Hammarström (L)
Jonny Emtin (SD)
Pernilla Danielsson (M)
Kent Abrahamsson (V), tjänsigörande ers.

Övriga deltagare Rolf Andersson (C). ej tjänstgörande
Mazen Muwaffak, byggnadsinspektör, § 93
Anna Jansson, miljöinspektör, § 91
Admir Dervisevic, miljöinspektör, § 95
Angelique Nyström, förvaltningschef Miljö- och bygg, § 87-92, § 94-96
Christine Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera Pernilla Danielsson (M)

Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 17december kl. 10:00

Unde rsk ri [ter:

Sekreterare Paragrafer
Christine Larsson § 87-94, § 96

- 95 Sekretess

Ordförande
/Anders Jac,p son (S)

Justerande

Anslagsbevis

Justeringen har tillkänna2ivits 2enom anslac

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-12-12

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2019-12-18 anslags nedtagande 2020-01-08

Förvaringsplats för
protokollei Kommunhuset

Underskrift



SkinnskattF
Sammantradesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-12 Sid 115

§ 87

Pågående ärenden

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

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Anders Jacobsson (S).

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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§ 88

Förvaltningschefen informerar

Fön’altningschefen för miljö-och byggnadsförvaltningen ger aktuell information
vid sammanträdet.

Förvaltningschefen informerar om att Sveriges kommuner och landsting (SKL)
har bytt namn och heter från och med den 1 november Sveriges kommuner och
regioner (SKR).

Tillsyn av livsmedel är genomförd. När rapport kommer från Länsstyrelsen
kommer den att delges nämnden.

1 ärendet yttrar sig Anders Jacobsson (S) 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

g lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Ski n nskattehe
&eIun Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-12 Sid 117

§ 89 MBN 2019-358-04 1

Ekonomisk uppföljning per 201 9-1 0-31

Förvaltningschefen informerar miljö-och byggnadsnämnden om ekonomiskt
utfall per oktober och prognos för helår 2019. En Uänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Förvahningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Anders Jacobsson (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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§ 90 MBN 2019-168-002

Revidering av delegationsordning för miljö- och
byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden antog 2017-05-17, § 5 delegationsordning förnämndens verksamhet, samt revidering 20 19-06-20, § 52. Den 14december2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 20 17/625 i kraft. Då nuvarandedelegationsordning inom livsmedel hänvisar till kontrollförordningen (EG)882/2004 som upphör då den nya förordningen träder i kraft, behöver
delegationsordningen anpassas till den nya kontroflförordningen. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns uppräctad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Anders Jacobsson (S).

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att anta upprättad reviderad delegationsordning för miljö- och
byggnadsnämnden.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 91

Delgivningar

Länsstyrelsen Västmanlands län
2019-10-3 1
DnrMBN 2019-423-208
Underrättelse om avslutad förrättning
Avstyckning från Brickebo 1:9

Länsstyrelsen Västmanlands län
2019-11-05
Unr MBN 20 19-204-226
Beslut
Beslut att upphäva Skinnskattebergs kommuns beslut att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Gillbo 3:6, Skinnskattebergs
kommun.

Länsstyrelsen Västmanlands län
2019-11-08
Dnr MBN 2019-199-440
Beslut
Överklagande av kommuns beslut om angående djurhåilning inom
detaljplanelagt område

Länsstyrelsen Västmanlands län
20 19-11-11
Dnr MBN 2019-114-245
Underrättelse om avslutad förrättning
Avstyckning från Täkten 1:6

Sveriges kommuner och landsting
20 19-12-05
Inbjudan till presidiedagar för miljö-, plan- och byggnadsnämnder 2020

[ Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande-)j%/%
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§ 91 forts.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 92

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställs inga övriga frågor.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande fl
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§ 93 MBN 2019-170-226

Ansökan om strandsskyddsdispens för bastu samt
anläggning av stenverk, RIDDARHYTTAN 1:153

Miljö- och byggnadsnämnden i Skinnskattebergs kommun (nämnden) tog den 4
juli 2016 emot en anmälan om att det ska ha byggts en bastubyggnad och grävts
en strandhamn med flytbrygga inom fastigheten Riddarhyttan 1:153
(fastigheten) utan att bygglov och strandskyddsdispens sökts. Miljö- och
byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens för bastu
samt anläggning av stenverk på fastigheten RIDDARHYTTAN 1:153. Sökande
ärTeatermaskinen ekonomisk förening. Ansökan inkom 2019-06- 14. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Anders Jacobsson (5), Pernilla Danielsson (M), Jonny Emtin
(SD), Kent Abrahamsson (V) Rolf Andersson (C) och Soiweig Hammarström (L).

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Pernilla Danielsson (M) yrkar att bevilja strandskyddsdispens för stenverk på
fastigheten Riddarhyttan 1:153, att bevilja strandskyddsdispens för bastubyggnad
på fastigheten Riddarhyttan 1:153.

Skäl till beslut
På fastigheten Riddarhyttan 1:153 bedrivs teater, konsert samt skolverksamhet.
Den på fastigheten bedrivna verksamheten innebär att allmänheten välkomnas
att nyttja området. En bastubyggnad “id vattnet varken stör eller avskräcker
allmänheten att vistas vid strandkanten då fastighetens verksamhet är till för
allmänheten. (7 kap 18 c § 10. Miljöbalken).

Marken är tidigare ianspråktagen ,enligt 7 kap 18 c § 5. Miljöbalken, för
förrådsbyggnad som omvandlades till bastu 2004/2005. Byggnaden brann ner
2015 var på en ny bastubyggnad uppfördes på samma grund.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 93 forts.

Upplysningar
Länsstyrelsen ska inom 3 veckor från beslutet inkommit till länsstyrelsen
granska beslutet och besluta om ärendet behöver tas till överprövning. Sökanden
bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärden påbörjas.

Avgift
Avgiften för ansökan är 9 350 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfuflmäktige. Avgiften tas ut för il timmars handläggningstid, 850
kr/tim. Avgiften faktureras separat.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens för stenverk på fastigheten Riddarhyttan 1:153

att bevilja strandskyddsdispens för bastubyggnad på fastigheten Riddarhyttan
1:153.

Skäl till beslut
På fastigheten Riddarhyttan 1:153 bedrivs teater, konsert samt skolverksamhet.
Den på fastigheten bedrivna verksamheten innebär att allmänheten välkomnas
att nyttja området. En bastubyggnad vid vattnet varken stör eller avskräcker
aLlmänheten att vistas vid strandkanten då fastighetens verksamhet är till för
allmänheten. (7 kap 18 c § 10. Miljöbalken).

Marken är tidigare ianspråktagen ,enligt 7 kap 18 c § 5. Miljöbalken, för
förrådsbyggnad som omvandlades till bastu 2004/2005. Byggnaden brann ner
2015 var på en ny bastubyggnad uppfördes på samma grund.

Upplysningar
Länsstyrelsen ska inom 3 veckor från beslutet inkommit till länsstyrelsen
granska beslutet och besluta om ärendet behöver tas till överprövning. Sökanden
bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärden påbörjas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 93 forts.

Avgift
Avgiften för ansökan är 9 350 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften tas ut för Il timmars handläggningstid, 850
kr/tim. Avgiften faktureras separat.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 94 MBN 20 19-396-226

Ansökan om strandsskyddsdispens för
komplementbyggnad, Darsbo 3:5

En ansökan om strandsskyddsdispens har inkommit. Sökanden önskar uppföra
en komplementbyggnad, gäststuga, på 29m2. En tjänsteskrivelse 1 ärendet finns
upprättad.

Miljöinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Anders Jacobsson (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 strandskyddsdispens medges för uppförande av komplementbyggnad på ca 30
m2 på fastigheten Darsbo 3:5 invid Storsjön, i enlighet med situationspian bHaga
1, i Skinnskattebergs kommun. Den plats som får tas i anspråk som tomtmark är
den plats som är markerad på bilaga 3.

Skäl till beslut
Det område dispensen avser är ianspråkstagen och etablerad hemfridzon och har
redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse rör
strandskyddets syften enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Hemfridszonen bedöms
inte utökas i och med byggnationen.
Byggnationen kommer heller inte att nämnvärt påverka växt och djurliv inom
området.

Upplysningar
Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit
laga kraft. Länsstyrelsen ska inom 3 veckor från beslutet inkommit till
länsstyrelsen granska beslutet och besluta om ärendet behöver tas till
överprövning. Sökanden bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärden
påbörjas.

Juste andes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 94 forts.

Avgift
Avgiften för ansökan är 2550 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften tas ut för 3 timmars handläggningstid, 850 kr!tim. Avgiften faktureras separat.

Justerandes sign. Utdraasbestyrkande 1
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§ 96

Delegationsbeslut

Delegationsbesiut redovisas enligt bifogad ärendelista.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

g godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt bifogad förteckning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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2019-12-04
CHRISTINE LARSSONUrval: Händelse - Avdelningskod: ‘MBN’; Händelsekategorikod: ‘DELB’; Händelsedatum: ‘2019-11-01. .2019-12-03’

Händelse
Diarienummer Bändelsedatum Riktning ilandläggare Tillhör postlistaNamn

FnstighetsbeteckningÄrendetyp
ÄrendemeningHändelsekategori RubrikSekretess

MBN-2019-433 2019-11-07 Utgående ADDKaj Birgersson Prästgården 1:78Tillstånd, dispenser Installation av vännepumpDelegationsbeslut Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid installation och drift avvärmepump

MBN-2019-432 2019-11-08 Utgående ANNHanna Olsson Bovallen 1:11Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtningDelegationsbeslut Beviljat uppeh?ill i sophämtning
MBN-20l9-435 2019-11-08 Utgående ANNPer Jansson

Hultebo 1:5Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtningDelegationsbeslut Beviljat uppehåll i sophämtning och slamhämtning
MBN-2018-423 2019-Il-fl Utgående ADDWedell Kerstin

Kärrbo 1:52Avlopp
Regöring av avloppsbrunnDelegationsbestut Ändring av tömningsintervall för slamavskiljare

MBN-2019-4$0 2019-11-Il Utgående JALVindros AB (Malm Bruce) VÄTrERSKOGA 4:574Livsmedel, allmänt Registrering av LivsmedelsanlliggningDelegationsbeslut Beslut om registrering

MBN-2019-379 2019-1 1-12 Upprättad NIEKraftteamet Sverige AB (Krafiteamet Sverige JÖNSARBO 2:5AB)
Anläggningar, idrottsplatser, parkeringar m m Bygglov, nätstationDelegationsbeslut Beslut om bygglov med startbesked
MBN-2019-425 2019-1 1-13 Utgående ANNStefan Johansson LÅNG VIKEN 4:2Renhållning, allmänt Befrielse i sophämtningDelegationsbeslut Avslag befrielse från soptömning
MBN-2019-440 2019-11-14 Utgående JALVindros AB (Malm Bruce) VÄTFERSKOGA 4:574Livsmedel, allmänt Registrering av LivsmedelsanlaggningDelegationsbeslut Riskklassning

MBN-20l9-185 2019-11-14 Upprättad MAMLennart Lidquist Solmyra 1:51Bostäder
Bygglov, nybyggnation, garage och carpodDelegationsbeslut Beslut om bygglov med startbesked
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Händelse
Diarienummer Hiindelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendcmcning
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
MBN-2018-104 2019-11-14 Upprättad MAM
Nilsson Katarina Vätterskoga 4:60
Bostäder Bygglov tillbyggnad
Delegationsbeslut Avvisning av ansökan

MBN-2019-453 2019-11-19 Utgående ANN
Raili Gustavsson dödsbo Prästgården 1:99
Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Beviljat uppehåll 1 sophämtning

MBN-2019-443 2019-11-21 Upprättad MANI
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall SkinnsFattebergs-Bjursjön3;2
Eldistribution AB)
Anläggningar, idrottsplatser, parkeringar m m Bygglov, nybyggnad. transformatorstation
Delegationsbeslut Beslut om bygglov med stanbesked

MBN-2019-446 2019-11-21 Upprättad MAM
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Riddarhyttan 1:77
Eldistribution AB)
Stnndskydd Strandskyddsdispens
Delegationsbeslut Beslut om strandskyddsdispens

MBN-20l7-922 2019-11-22 Upprättad MAM
Andersson Kjell Bockhammar 2:19
Bostäder Bygglov rör nybyggnation av garage och rörråd
Delegationsbeslut Beslut om slutbesked

MBN-2019-447 2019-11-22 Upprättad MAM
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Korphyttan 1:1
Eldistribution AB)
Anläggningar, idrottsplatser, parkeringar m m Bygglov, nybyggnad, transformatorstation
Delegationsbeslut Beslut om bygglov med startbesked

MBN-20l9-l66 2019-11-27 MAM
Anne-Man Sonija Vätterskoga 4:425
Bostäder Bygglov
Delegationsbeslut Beslut om slutbesked

MBN-20l9-462 2019-11-27 Utgående ADD
Vincent Berglund Bubbarsbo 1:44
Renhållning, allmänt Uppehåll i slamhämtning
Delegationsbeslut Tillstånd fdr uppehåll i hämtning

MBN-2019-444 2019-11-28 Upprättad MAM
Vattenfall Eldistnibution A_B (Vattenfall Riddarhyttan 1:77
Eldistribution AB)
Anläggningar, idrottsplatser, parkeringar m m Bygglov, nybyggnad, transformatorstation
Delegationsbeslut Beslut om bygglov med stantbesked

MBN-2019-461 20 19-1 1-28 Utgående ADD
Oscar Cottrell Riddarhyttan 2:14
Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Beslut uppehåll i hämtning
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Diarienummer Hiindelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighctsbeteckning
Ärendelyp Ärendemening
Händelsekategod Rubrik
Sekretess
MBN-2019-413 2019-11-29 Utgående

Tillstånd Djurhållning inom detaljplanelagt område
Delegationsbeslut Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

MBN-20l9-413 2019-1 1-29 Utgående ANN
Bo Mårtensson VättersLoga 4:311
Tillstånd Djurhållning inom detaljplanelagt område
flelegationsbeslut Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

MBN-20 19-456 2019-12-02 Utgående ADD
Johan Frisk Prästbyn 1:8
Avlopp Inrättande av avloppsanordning
Delegationsbeslut Kompletteringar

MBN-20 19-370 2019-12-03 Upprättad MAM
Ylva Eriksson VTFERSKOGA 4:534
Bostäder Eldstad/rökkanal
Delegationsbeslut Beslut om slutbesLed
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