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§48

Ändring av föredragslista

Miljö och byggnadsnämnden beslutar

att ärende MBN 2019-194-23 1 läggs till och blir nytt ärende 10.

ärende Ansökan om djurhållning inom detaijplanelagt område läggs till och
blir nytt ärende 11.

ärende delegationsbeslut flyttas och blir nytt ärende 12.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 49

Pågående ärenden

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

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

1 ärendet yttrar 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

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebgs
Sammantradesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 20 19-06-20 Sid 64

§ 50

Förvaltningschefen informerar

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

Förvakningschefen informerar om att rekrytering av byggnadsinspektör pågår.
En miljöinspektör är anställd och tillträder i augusti. Nicklas Erikssons anställning
förlängs månadsvis from augusti.

Nya tobakslagen träder ikraft 1juli och även nya regler kring altanbygge from 1
juli.

Revision kommer att genomföras av länsstyrelsen och livsmedelsverket. De
kommer till kommunen den 28 november med start klockan 9:00, de önskar träffa
presidiet så berörda bör avsätta hela den dagen för besöket.

PostNord har haft en information om placering av brevlådor bland annat.

Nya miljöinspektören presenterar sig.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5) och Pernilla Danielsson (M), Solveig
Hammarström 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 lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§51 MBN2OI9-180-406

Taxa för prövning av tobakstillstånd

Tobakslagen 1993:58 1 och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 20 17:425: kommer att upphävas och ersättas av en ny lag
om tobak och liknande produkter 20 18:2088. Det innebär att det blir
tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med
tobaksvaror får bara bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel. Den
som vill fortsätta eller börja sälja tobaksvaror ska från och med 1juli 2019,
ansöka om tillstånd för försäljning hos kommunen. Tillståndsprövningen liknar
prövningen vid serveringstillstånd. För tillstånds-ansökningar ska remisser och
yttrande inhämtas från Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogden och
i vissa fall Tullverket. Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas och
remissyttranden ska inarbetas i beslutsunderlaget. För det arbete som krävs för
att bedöma lämpligheten att sälja tobak har kommunen rätt att ta ut en taxa för
handläggningen av tillståndsprövningen. Kommunfullmäktige behöver fastställa
en taxa för tillståndsprövningen för tobakstillstånd. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till taxa för tillståndsprövning.
Tillståndsprövningen liknar prövningen vid serveringstillstånd. För
tillståndsansökningar ska remisser och yttrande inhämtas från Polismyndigheten,
Skattemyndigheten, Kronofogden och i vissa fall Tullverket. Remisshandlingar
ska skickas ut, bevakas och remissyttranden ska inarbetas i beslutsunderlaget.
Förvaltningen bedömer att tidsåtgången för prövning av ett stadigvarande
försäljningstillstånd kommer att vara 10 timmar och tidsåtgången för prövning
av tillfälligt tillstånd 5,5 timmar. Tillståndsprövningstaxan om 850 kr per timme
är baserad på miljötaxan som är antagen av kommunfullmäktige 2019-03-Il, §
6.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5), 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.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 51 forts

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastslå en fast avgift om 8500 kr (motsvarande 10 timmars handläggningstid)
för tillståndsprövning av ett stadigvarande tillstånd för försäljning av tobak
enligt tobakslag 2018:2088

att faststä en fast avgift om 4675 kronor (motsvarande 5.5 timmars
handläggningstid) för tillståndsprövning av ett tillrälligt tillstånd för försäljning
av tobak enligt tobakslag 20 18:2088

att beslutet ska gälla till 31 december 2019

Motivering
Gäller till och med 31 december2019 då kommande års taxa tas i budget.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§52 MBN2OI9-168-002

Revidering av delegationsordning för miljö-och
byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden antog 20 17-05-17 § 54 delegationsordning för
miljö och byggnadsnämnden som reviderades 2018-10-04 § 85. Från och med
2019-07-01 träder en ny lag (20 18:2088) om tobak och liknande produkter i
kraft. 1 och med lagändringen behöver delegationsordningen revideras.

Förvaltningen har gjort en översyn av dokumentet och funnit att även vissa
andra lagar och förordningar har ändrats. Förvaltningen har tagit fram ett förslag
tiLl revidering av Delegationsordningen för miljö- och byggnadsnämnden. En
tjänsieskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

Förvaltningschefen föredrar ärendet

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå
till 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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§ 53

Delgivningar

STAPP AB
20 19-05-09
Stoppa de okontrollerade utsläppen av bly från svenska skjutbanor
Skrivelse

Länsstyrelsen Västmanland län
2019-05-20
Beslut
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut
Befrielse från sophämtning
Bråten 1:12

Länsstyrelsen Västmanland län
2019-05-27
Beslut
Överlämnande av överklagan till Mark- och miljödomstolen för prövning.
Befrielse från sophämtning
Bråten 1:12

Lantmäteriet
20 19-06-12
Underrättelse om avslutad förrättning
Bricken 1:12 och Bockhammar 2:34

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 delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 54

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställer Solveig Hammarström en fråga om strandskydd
och aLlmän plats.

Förvaltningschefen svarar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 55 MBN 2019-28-22 1

Anmälan om ovårdad byggnad Färna 2:20

En anmälan från Hyresgästföreningen Skinnskatteberg om ovårdad byggnad har
inkommit till Miljö- och byggnadskontoret. Byggnaden är det så kallade
“Svinhuset” i Färna. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.
Förvaltningschefen yttrar sig.

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att tillräckliga skäl för närvarande inte föreligger för att förelägga
fastighetsägaren att åtgärda byggnaden.

Skäl rör beslut
Byggnaden är inte utpekad som kulturhistoriskt intressant byggnad i
kommunens kulturhistoriska byggnadsinventering och omgivningens karaktär
anses inte föranleda något utökat underhåll.

Byggnadens tekniska egenskapskrav vad gäller bärförmåga och stadga anses
vara tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt och föranleder inte heller någon
omedelbar åtgärd.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§56 M8N2019-138-232

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola på
Nyhammar 1:8

Bygglov är sökt för tillbyggnad av förskola, tillbyggnaden är av enkel karaktär
och ska användas för bl.a. barnvagnsuppställning. Byggnadsarea är 25 m2.
Bygglov för åtgärden är tidigare beviljat, (Dnr: 15,1135) och tillbyggnaden är
redan färdigställd.

DA byggnationen påbörjades utan att ett startbesked givits blev det ett
sanktionsärende och sökanden fick betala en sanktionsavgift.
Eftersom den färdiga tillbyggnaden inte överensstämde med de inlämnade
ritningarna i det tidigare lovet skickades ett föreläggande om att söka nytt lov till
sökanden. Den ansökan har nu inkommit med ritningar som överensstämmer
med den färdiga tillbyggnaden.

Eftersom en sanktionsavgift redan är beslutad för åtgärden kan ingen ny
sanktionsavgift beslutas trots att bygglovet inte följts.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Klaus Jesse (5)

Pernilla Danielsson (M) och Rolf Andersson (C) 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.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § (PBL).

att slutbesked ges eftersom tillbyggnaden redan är utförd.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 56 forts.

Skäl för beslut
Åtgärden anses uppfylla de krav som anges i 9 kap. 31 § (PBL) för att lov ska
ges utanför ett område med detaljplan.

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.

Avgift
5 726 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.
Avgiften skickas på separat faktura.
Beräkning av avgift: MPBB x OF x (HFI + HF2) x N + annonsavgift i PoIT
1 detta fall: 46,5 x 4 x (17 + 20) x 0,8 + 220 kr

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§57 MBN2OI9-194-231

Ärende gällande tillbyggnad av Vätterskoga 4:456

Byggnadsinspektören 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

att ge delegation till byggnadsinspektören att fatta beslut på nämndens vägnar
(KL 7:5) i ärende MBN 2019-194-231.

Motivering

För effektivare handläggning delegeras ovanstående ärende för att undvika att

nämnd behöver extra inkallas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 58 D.nr MBN 20 19-179-308

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Miljökontoret mottog ett klagomål den 17maj 2019 om att det finns hönor och
wppar på fastigheten Solmyra 1:26. Enligt de lokala hälsoföreskrifterna för
Skinnskattebergs kommun krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för
att hålla fjäderfd som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

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

Förslag till beslut
att tillstånd ges för hållande av max tio hönor på fastigheten Solmyra 1:26

Pernilia Danielsson (M) yrkar att tillstånd ges för hållande av max en tupp och nio
hönor eller 10 hönor på fastigheten Solmyra 1:26, då det är ett detaljplanerat
sommarstugeområde med ett fåtal permanentboende beläget på landsbygden.

Klaus Jesse (5), Rolf Andersson (C) och Solveig Hammarström (L) yrkar bifall till
Pernilla Danielssons (M) förslag.

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Pernilla Danielssons (M)
förslag

att tillstånd ges för hållande av max en tupp och nio hönor eller 10 hönor på
fastigheten Solmyra 1:26, då det är ett detaljplanerat sommarstugeområde med ett
fåtal permanentboende beläget på landsbygden.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 58 forts.

För tillståndet gäller följande villkor

1. Lagring av spillning och strö förorenat av spillning ska omhändertas och
lagras/komposteras så att delta inte föranleder olägenheter genom
luktstörning eller andra olägenheter för närboende grannar

2. Hållandet av hönorna får inte föranleda olägenheter för människors hälsa
genom luktstörningar, ljudstörningar eller andra olägenheter för
omgivningen

3. Djurhållningen ska ske så att djurskyddslagen och jordbruksverkets
bestämmelser följs

4. Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas

5. Tillståndet gäller tillsvidare

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

Avgift
Enligt beslut i kommunfullmäktige tas en avgift ut för tiliståndsärenden.
En faktura på 1 700 kronor för två timmars handläggningstid kommer att skickas
separat.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 59

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad ärendelista.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som redovisas i protokoll
20 19-06-20, § 59

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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2019-06-13 CHRISTINE LARSSON
Urval: Händelse - Avdelningskod: ‘MSN’; Händelsekategorikod: DELS’; Händelsedatum: ‘2019-05

-16...2019-06-12’

Händelse
Diarienummer Hiindelscdatum Riktning Handiliggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
MBN-20l7-1465 2019-05-16 Utgående MiA
Maina Falck Karin Hålsbo 1:33
Bostäder Ansökan om nybygunad
Delegationsbeslut Slutbesked. interimistiskt

NIBN-2019-134 2019-05-16 Utgående NIE
Rickard Bentzler Godkärra 1:2
Bostäder Eldstadlrökkanal
Delegationsbeslut Staflbesked

MBN-20 14-367 2019-05-16 Utgående NIE
Forsberg Rickard Vänerskoga 4:7
Bostäder Ansökan nybyggnad bostadshus
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-201 9-64 2019-05-16 Utgående NIE
BengtOwe Andersson VÄTFERSKOGA 4:688
Bostäder Ej bygglovspliktig åtgärd, tillbyggnad
Delecationsbeslut Slutbesked

\IBN-2019-66 2019-05-17 Utgående ANN
Gunvor Karlsson Bråten 1:30
A lopp Inrättande av avloppsanordning
Delegationsbeslut Tillstånd för inrättande av avloppsanordning

MBN-20 19-164 2019-05-22 Utgående NIE
Christer Eliasson \‘ästanhed 1:139
Bostäder Byggnad. Attefall
Delegationsbeslut Stanbesked

MBN-2019-53 2019-05-23 Utgående NIE
Amanda Johansson Solmyra 1:33
Bostäder Eldstad/rökkanal
Delegationsbeslut Startbesked

MBN-2O 19-167 2019-05-28 Utgående NIE
Kurt Adolfsson Fäma 1:5
Bostäder Hygglov. tillbyggnad
Delegationsbeslut BggIov

MBN-2019-123 2019-05-28 Utgående NIE
Svenborg Johan VÄTTERSKOGA 4:324
Fritidsbebyggelse Ansökan om bygglov, friggebod
Delegationsbeslut Bygglov

1(2)
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Diarienummer Händelscdatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
MBN-201 8-236 2019-05-29 Utgående NIE
Vattenfall Eldistribution Kärrbo 1:56
Anläggningar, idrottsplatser, parkeringar mm Bygglov för prefabricerad nätstationBaggbron 41 N1S261242
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-2018-235 2019-05-29 Utgående NIE
Vattenfall Eldistribution Simonsbo 1:2
Anläggningar. idrottsplatser, parkeringar mm Bygglov för prefabricemd nätstadonSimonsbo 1>415261242
Delegationsbeslut Slutbesked

\IBN-20 18-237 2019-05-29 Utgående NIE
Vattenfall Eldistribution Fagersta 2:8
Anläggningar, idrottsplatser, parkeringar mm Bygglov för prefabricerad nätstationBaggbron 6 1N1S261242
Delegationsbeslut Slutbesked

MBN-20 19-91 2019-05-29 Upprättad NIE
Jarmo Lif Solmyra 2:33
Fritidsbebyggelse Bygglov, fritidshus, garage
Delegadonsbeslut Tekniskt samråd med startbesked

NIBN-2019-152 2019-06-03 Utgående AJ
Skinnskattebergs kommun (Skinnskattebergs RIDDARHYTTAN 2:11
kommun)
Tillstånd. dispenser Installation av värmepump
Delegationsbeslut Del beslut

MBN-20 19-172 2019-06-05 Utgående ANN
Magnus Pecshau Svansbo 1:18
Renhållning, allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Beslut uppehåll i sophämtning

\IBN-20l9-l46 2019-06-05 Utgående ANN
Ewa-C NIelin Schiess Riddarhttan 1:151
Renhållning. allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Beslut uppehåll i sophämtning

MBN-20 19-165 2019-06-07 Utgående ANN
Köpings Pingstförsamling Bysala 2:9
Renhållning. allmänt Uppehåll i sophämtning
Delegationsbeslut Avslag på ansökan om uppehåll i sophämtning

MBN-20l9-l78 2019-06-12 NIE
Gullander Staffan KARMANSBO 1:50
Bostäder N panna kamin i ekonomibyggnad
Delegationsbeslut Stanbesked

2(2)
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