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Information

- Ordförandebeslut – Månadsrapport för april 2019. Förvaltningen får i uppdrag att till
nämndens möte i augusti 2019 upprätta en konsekvensbeskrivning med åtgärdsplan
gällande kostnadsökningar för konsulttjänster och eventuella produktionsbortfall med
hänsyn till ökad sjukfrånvaro på Planenheten.
- Ordförandebeslut - Yttrande remiss Norberg – medborgarförslag om gång- och cykelväg
vid Norens södra strand.
- Ordförandebeslut - Yttrande remiss – Remiss – Henriks Öhrns (MP) motion och Lillebil
Lundkvists och Gert Lundkvists medborgarförslag om bättre beredskap inför en
krissituation. Återremitterad till V-Dala miljö- och byggnadsnämnd.
- Ordförandebeslut – Bygglov för uppförande av plank inom fastigheten Kronan 10 i
Norbergs kommun.
- Information - Yttrande till Livsmedelsverket föredrogs av miljöchef Claes Pile.
- Information – Krylbohus AB föredrogs av miljöchef Claes Pile.
- Information – Resursbehovsutredning för planenheten tas fram till nämndens möte i
augusti enligt Stina Björnholm plan och byggchef.
- Information – Utredning gällande Violens förskola i Avesta föredrogs av Claes Pile.

___
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Redovisning av delegationsbeslut

Enligt delegation från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har miljö- och
byggförvaltningen beslutat i ärenden enligt bilaga.
Beredning
- Delegationslistor från plan- och byggenheten och miljöenheten för tiden från
sammanträdet 9 april.
Beslut
- Delegationsbesluten för enheten plan- och byggenheten och miljöenheten läggs till
handlingarna.
___
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Utökad månadsrapport för maj 2019

VDMB A2018-001065
Förvaltningsekonomen informerar om Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
ekonomiska läge avseende maj 2019, bilaga.
Nämnden redovisar vid maj månads utgång ett underskott med -1 867 tkr, energi- och
klimatrådgivningens överskott om c:a 127 tkr är då borträknat.
Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på
- 2 287 tkr, Fagersta på + 587 tkr och Norberg på ett underskott om -167 tkr.
Avestas underskott beror helt på Horndalsprojektets avverkningskostnader. Norbergs underskott
består till största delen av konsultkostnader som avser planarbete. Vakanser och långtidssjukskrivningar motsvarar kommunernas överskott.
Nämndens årsprognos är ett resultat i balans.
Beredning
- Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse med bilagor.
Beslut
- Månadsrapport för maj 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

___
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Yttrande remiss Norberg – Liane Bloms (L)
motion angående invasiva arter och kräftfiske i
Norbergs kommun

VDMB A2019-000207
Bakgrund
Främmande arter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan
som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats till ett område
utanför organismens naturliga utbredningsområde. En del av dessa arter sprider sig effektivt i
naturen och kan då orsaka stora problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för
människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden
kallas för ”invasiva främmande arter”.
Ärendebeskrivning
Norbergs kommun har mottagit en motion från Liane Blom (L) angående begränsning av
invasiva arter i Norbergs kommun (Dnr NBGK 2019-0079-2). Motionären anför att Norbergs
kommun under lång tid haft problem med jättelokor, men att det även finns andra invasiva arter i
kommunen. Invasiva arter tar över sitt närområde och kväver snabbt det som annars brukar leva
där. Problemet med invasiva arter måste, enligt motionären, tas på allvar och framförallt
jättelokor och signalkräftor behöver bekämpas aktivt.
Motionären yrkar:
att kommunen upprättar en handlingsplan för invasiva arter och på hur vi tänker begränsa dem.
att NVK får i uppdrag att se till att det går att begränsa lokor längsmed riksvägen till Fagersta
att en allmän kräftfiskeperiod inrättas i Norberg enligt Mullsjömodellen
att DSU får i uppdrag att undersöka hur eventuellt genomförande av kräftfiske skulle kunna se ut
i Norberg, gärna i samarbete med näringslivet
Norbergs kommun har remitterat förslaget till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund,
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet samt Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd för yttrande. Av Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd önskas
synpunkter utifrån frågan om biologisk mångfald och invasiva arter.
forts
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Av remissinstanserna efterfrågas följande:
Förslag till beslut: bifall, helt eller delvis, eller avslag.
Om instansen föreslår att förslaget ska bifallas helt eller delvis, en bedömning av förslagets
kostnader samt om kostnaderna ryms inom tilldelad budgetram.
Om instansen föreslår att förslaget ska bifallas helt eller delvis, synpunkter om var ansvaret för
den föreslagna åtgärden ska ligga.
Gällande lagstiftning om invasiva främmande arter
För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av invasiva främmande
arter gäller sedan 1 januari 2015 en EU-förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Enligt den är det förbjudet att importera,
sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta eller hålla levande exemplar av de arter som
finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över invasiva främmande arter. Det är även
förbjudet att tillåta arterna att reproducera sig eller växa eller släppa ut dem i miljön.
Som ett tillägg till EU-förordningen finns svenska regler i miljöbalken. Reglerna i miljöbalken
innebär bland annat att:
• Regeringen eller den myndighet som Regeringen utser har tillåtelse att meddela hur
enskilda invasiva främmande arter ska hanteras utifrån EU-förordningen.
• Det som är förbjudet enligt EU-förordningen är också straffbart.
• Ansvariga myndigheter har tillträde till fastigheter och liknande, för att där kunna utföra
utrotningsåtgärder eller andra åtgärder som behövs för att förhindra att invasiva
främmande arter sprids.
Den 1 januari 2019 trädde också en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. I
denna står det vilka skyldigheter olika myndigheter har och hur arbetet med invasiva
främmande arter ska bedrivas i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten är enligt förordningen
ansvarig myndighet för vattenlevande arter och Naturvårdsverket för landlevande arter.
Länsstyrelsen är enligt förordningen tillsynsmyndighet och beslutar om utrotningsåtgärder
samt ansvarar för att utrotningsåtgärderna verkställs. Länsstyrelsen får överlåta åt en kommun
som begär det att besluta om utrotningsåtgärder samt ansvara för verkställighet inom
kommunen.
forts.
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Lagstiftningen innebär i praktiken att Norbergs kommun, i form av markägare, har en
skyldighet att bekämpa invasiva främmande arter på det egna markinnehavet, så att de inte
sprider sig i naturen. På privat mark ligger det formella ansvaret på respektive markägare.
Lässtyrelsen har, enligt miljöbalkens nya regler, rätt att utföra bekämpningsåtgärder på privat
mark om så behövs. Det är dock ovisst i vilken utsträckning länsstyrelsen har för avsikt att
utnyttja denna möjlighet.
Miljö- och byggförvaltningens bedömning
Invasiva främmande arter kan utgöra ett reellt hot mot den biologiska mångfalden och miljö- och
byggförvaltningen delar motionärens åsikt att faran med dessa arter måste tas på allvar.
Vad gäller jättelokan så kan den ju, som bekant, även orsaka allvarliga hudskador på människor.
Signalkräftan utgör ett stort hot mot den inhemska flodkräftan, då den är bärare av en aggressiv
form av kräftpest som snabbt kan döda alla flodkräftor i ett vattensystem.
Miljö- och byggförvaltningen har i dagsläget endast begränsad kännedom om i vilken
utsträckning invasiva främmande arter förekommer i kommunen. Att jätteloka förekommer på
några platser är dock allmänt känt, och NVK har uppgett att de arbetar aktivt med att bekämpa
lokorna på kommunal mark. Som motionären framhåller så är ett problem att jättelokorna på
vissa platser etablerat stora bestånd på privat mark, där bekämpning ej sker eller i vart fall inte i
tillräcklig omfattning. Från de bestånd som inte bekämpas sker en kontinuerlig fröspridning till
omgivande områden, vilket innebär att det är nödvändigt att samtliga bestånd bekämpas om
spridningen ska kunna stoppas och arten så småningom utrotas. Eftersom bekämpningen på
privat mark inte fungerar överallt så skulle det vara värdefullt om kommunen kunde bistå privata
markägare med hjälp att bekämpa jättelokorna. Naturvårdsverket har tagit fram en metodkatalog
för bekämpning av invasiva främmande växter. Denna borde med fördel kunna användas som
hjälp i bekämpningsarbetet, både på kommunal och privat mark.
Vad gäller signalkräftan så utgör den ett allvarligt hot mot den inhemska flodkräftan, vilken
minskat med 97 % de senaste 100 åren och därför är klassad som akut hotad. I Norbergs
kommun finns fortfarande några vatten som hyser flodkräfta och det viktigaste är att förebygga
att signalkräftor eller kräftpest sprids till dessa vattensystem. Det finns sedan länge bestämmelser
för att förhindra spridning av kräftpest, bland annat krav på desinficering av fiskeredskap och
båtar och förbud mot att kasta ut döda kräftor.
Motionärens förslag om allmänt kräftfiske i Noren, som en metod att begränsa signalkräftorna
(med Mullsjö kommun som förebild) känns mycket tvivelaktig. Miljö- och byggförvaltningen har
inte kännedom om det allmänna kräftfisket i Mullsjö, men väl om det allmänna kräftfisket i
Vättern, som åtminstone tidigare varit det enda vatten i landet där allmänheten har rätt att
forts.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunstyrelsens allmänna utskott

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 46

2019-06-25

forts

bedriva kräftfiske utan tillstånd. I Vättern har dock nyligen begränsningar införts i detta fiske,
bland annat med anledning av att det okontrollerade kräftfisket medfört en ökad illegal utsättning
av signalkräftor i andra sjöar i närheten av Vättern. Det allmänna kräftfisket har, med andra ord,
fått rakt motsatt effekt. Även under förutsättning att ett allmänt kräftfiske i Noren inte skulle
medföra en ökad illegal utsättning av signalkräftor i kommunen så skulle ett ökat uttag av
signalkräftor i Noren inte ha någon nämnvärd effekt för att begränsa spridningen av signalkräftor
och kräftpest från sjön.
Det finns, förutom jätteloka och signalkräfta, även andra invasiva främmande arter på den s.k.
uninonslistan som förekommer eller kan tänkas förekomma i kommunen. Dit hör t.ex.
jättebalsamin (förekommer i okänd omfattning) och smal vattenpest (observerad i närliggande
kommuner). Kommunen har alltså en skyldighet att även bekämpa dessa arter på kommunägd
mark.
Förutom arterna på unionslistan så finns ytterligare ett antal främmande arter som är eller riskerar
att bli invasiva men som i dagsläget inte omfattas av några regler, men som det ändå finnas
anledning att hålla koll på och eventuellt bekämpa. Detta gäller t.ex. blomsterlupin, parkslide,
vresros, mink och spansk skogssnigel (”mördarsnigel”).
Att ta fram en handlingsplan för invasiva arter är förvisso en god idé, men med tanke på att den
nya lagstiftningen gällande invasiva främmande är ny och det svenska arbetet med invasiva arter
är under utveckling så kommer det, enligt Naturvårdsverket, att tas fram mycket ny vägledning
under det kommande året. Det kan därför vara klokt att avvakta lite med en lokal handlingsplan.
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning föreslår att Norbergs kommun beslutar att:
tills vidare avslå förslaget att ta fram en handlingsplan för invasiva arter, i avvaktan på att mer
kunskapsunderlag och vägledning kommer,
bifalla förslaget att NVK får i uppdrag att se till att det går att begränsa jättelokor längs med
riksvägen mot Fagersta (samt på annan privat mark, där bekämpning behövs). Bekämpningen
föregås lämpligen av att avtal upprättas med berörda markägare. Kostnaden för bekämpningen
bedöms bäst av NVK,
avslå förslaget att en allmän kräftfiskeperiod inrättas i Norberg enligt Mullsjömodellen,
avslå förslaget att DSU får i uppdrag att undersöka hur ett eventuellt genomförande av kräftfiske
skulle kunna se ut i Norberg, gärna i samarbete med föreningslivet.

forts.
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Beredning
- Kommunekologens upprättade tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2019.

Beslut
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutar att anta förvaltningens
bedömning och förslag till beslut enligt ovan som sitt eget.

Delges: Kommunstyrelsens allmänna utskott

___
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Remiss – Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

VDMB A2019-000284
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna miljö och byggförvaltning anser att båda de delar som utgör remissen,
såväl förslaget till föreskrifter och allmänna råd som framtagen konsekvensutredning,
innehåller delar som behöver ändras eller utvecklas. Synpunkterna framgår i sin helhet av ifylld
svarsfil.
Några av de delar som anses vara fel är förslaget att ta bort möjligheten till reglering med s.k.
korsmark och förslaget att ta bort möjligheten till reglering av byggnadshöjd i detaljplaner.
Några av övriga kommentarer rör olika skrivningar kring att det idag skulle vara svårt att läsa
och tolka detaljplaner, till och med för de som gör detta regelbundet i sitt yrkesutövande,
vilket då anses vara felaktigt.
Ärendet
Boverket har tagit fram ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med
planbeskrivning och till detta har även en konsekvensutredning tagits fram. Förslaget och
utredningen har sänts ut på remiss i början av april 2019, med sista svarsdatum den 5 juli 2019.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd svarar på denna remiss som representant
för Avesta kommun, Fagersta kommun och Norbergs kommun i planfrågor.
Beslutet ska skickas till
Boverket, genom medskickad svarsfil tillsammans med utdrag ur nämndens protokoll
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019.
Beslut
- Nämnden avstyrker remissen med kommentarer och motivering enligt svarsfil, där rad 3
och så vidare i tabellen rör antingen förslaget till föreskrifter och allmänna råd eller
konsekvensutredningen till detta. ___
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Remiss – Promemoria om förutsättningarna för
hur uppgifterna i detaljplaner kan
tillgängliggöras och behandlas digitalt

VDMB A2019-000371
Sammanfattning
Promemorian innehåller två delar som Västmanland-Dalarna miljö och byggförvaltning anser
behöver kommenteras.
Den första rör stycket om eventuellt bemyndigande till Lantmäteriet om att föreskriva om
specifikationer för detaljplaneinformation, där kommentaren är att detta inte får gå ut över
kommunernas lagliga möjligheter att skapa egna planbestämmelser om så behövs. Den andra
rör text om kostnader som kan uppstå, där det bör framhållas mer tydligt att intentionerna
som ligger till grund för promemorian kommer medföra att landets kommuner låses fast till
att nyttja programvaror som både är dyra i inköp och har höga årskostnader idag. Något som
sannolikt inte kommer att ändras i närtid.
Ärendet
Boverket har tagit fram en promemoria i enlighet med ärendets rubrik och denna har sänts ut
på remiss i början av maj 2019, med sista svarsdatum den 5 juli 2019.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd svarar på remissen som representant för
Avesta kommun, Fagersta kommun och Norbergs kommun i planfrågor.
Beslutet ska skickas till
Boverket, genom medskickad svarsfil tillsammans med utdrag ur nämndens protokoll
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019.
Beslut
- Nämnden tillstyrker remissen med kommentarer enligt svarsfil, där rad 1 och rad 2 i
tabellen är kommentarer till promemorian.
___
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Ny taxa för plan- och bygglovverksamheten

VDMB A2017-000592
Ärendebeskrivning
Nu gällande taxa för Fagersta, Norberg och Avesta kommun fastställdes 2011-05-24
(Fagersta), 2011-06-07 (Norberg) och 2011-06-20 (Avesta) och har gällt fr.o.m. 1 juli 2011.
Revidering görs varje år för justering av milliprisbasbelopp samt timpris.
Den nuvarande taxan saknar avgiftstabeller för vissa typer av ärenden och motsvarar i vissa
fall inte kostnaden för nedlagd arbetstid. Taxan är även svårtolkad vilket innebär att avgifterna
kan bli olika beroende på vem som handlägger ärendet. På grund av detta har ett nytt förslag
på taxa tagits fram.
I det nya förslaget har avgiftstabeller som saknats lagts till, de tabeller som inte motsvarar
arbetstiden justerats och vissa avgiftstabeller tagits bort för att undvika olika
tolkningsmöjligheter. Justering av milliprisbasbelopp och timpris görs som tidigare varje år av
nämnden.
Nu gällande taxa gäller för ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt
vad som anges i taxan, d.v.s. kart- och mätverksamheten. Taxan för kart- och
mätverksamheten har ej justerats i detta förslag.

Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2019.
Beslut
- Nämnden beslutar anta förslag till ny taxa för plan- och bygglovverksamheten.

___
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§ 50

2019-06-25

Ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt
miljöbalken

VDMB A2017-000592
Bakgrund
Sveriges riksdag anser att kommunerna ska ges möjlighet till kostnadstäckning för sin
myndighetsutövning enligt miljöbalken. Kommunala nämnder ges genom kommunallagen och
miljöbalken rätt att bestämma vilka nivåer som gäller och att debitera de verksamheter som
kommer ifråga.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram ett nytt förslag till utformande av taxa
för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken. Arbetet har pågått under flera år och
såväl Naturvårdsverket som ett flertal kommuner har medverkat i arbetet.
Ny taxemodell
SKL:s nya modell innebär att en behovsbaserad taxa efter vad en branschgenomsnittlig
verksamhet bedöms behöva. Både fast årlig avgift (förhandsdebitering) och
timdebitering/insatser efter behov (efterhandsdebitering) förekommer i nya taxemodellen.
Syftet med den nya taxemodellen är bland annat att det ska bli större likabehandling av
verksamheter kommuner emellan och mellan kommuner och stat. Det riktas ofta kritik mot
att kommuner behandlar likadana verksamheter olika och att hur verksamheter hanteras i
kommuner och av staten (främst länsstyrelserna) skiljer sig åt och detta är ett sätt att försöka
att stävja detta.
Den nya taxan innebär en tämligen stor förändring gentemot hur det ser ut och fungerar idag.
Efterhand som olika myndigheter får erfarenheter av hur den nya taxemodellen tillämpas och
påverkar både verksamhetsutövare och kommuner kommer det troligen att leda till
förändringar och justeringar av modellen. Det är i dagsläget svårt att förutsäga vilka framtida
ändringar som kan komma ifråga.
Den nya taxemodellen består av:
1. Taxebestämmelser (paragrafer).
2. Taxebilaga ett (1). Avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som
saknar fastställd prövningsnivå.
forts.
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3. Taxebilaga två (2). Avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller
åtgärder med en fastställd prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen (A, B, C ) och
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (ny beteckning H). Fasta avgifter.
4. Taxebilaga tre (3). Avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller
åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå. Timavgifter.
OBS För V-Dala så fastställs taxebilaga tre ej av nämnden utan fungerar mer som internt stöd
för förvaltningen. Vi bedömer att det ger ökad flexibilitet och högre användbarhet.
Taxan är utformad så att behovet av insatser både vid prövning och tillsyn delas in i fyra olika
avgiftsnivåer:
• Avgiftsnivå 1 (AN 1): Bekräfta handlingar, kompletteringar
• Avgiftsnivå 2 (AN 2): Handläggning och bedömning utifrån handlingar
• Avgiftsnivå 3 (AN 3): Handläggning och bedömning på plats och utifrån handlingar
• Avgiftsnivå 4 (AN 4): Komplexa/varierande ärenden (ej möjliga att schablonisera)
Så istället för att göra individuella bedömningar på objektsnivå så görs med nya taxemodellen
en samtidig bedömning av en gemensam avgiftsnivå för alla verksamheter i samma
verksamhetsområde/bransch.
Därefter bestäms hur många timmars jobb som varje avgiftsnivå ska motsvara. Är det svårt att
bestämma en branschnivå för alla verksamheter, exempelvis för att de varierar väldigt mycket
till innehåll, och att det därmed skulle vara orealistiskt för samtliga verksamheter att ha samma
nivå (och därmed samma antal timmar i insats), så finns möjligheten att de verksamheterna får
timavgift (efterdebitering).
Ovanstående tillämpas tydligast för bilaga 1 när det gäller V-Dalas taxa. De olika
avgiftsnivåerna i bilaga 1 bestäms av nämnden till följande nivåer:
• AN 1: 1 timme
• AN 2: 2 timmar
• AN 3: 7 timmar
• AN 4: timavgift
För bilaga 2 finns också möjligheter för nämnden att bestämma vilken arbetsinsats de olika
nivåerna motsvarar men SKL:s rekommendation är att inledningsvis följa deras förslag till hur
många timmar som ska debiteras för olika verksamheter och i stort så följer vi den
rekommendationen.
forts.
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Misskötsamhet ska kosta
Enheten har valt ett anslag i arbetet med den nya taxan som innebär att de verksamheter som
följer regelverk och sköter sig kan få lägre årliga kostnader för miljötillsynen medan de som
missköter sig får högre betala mer. För verksamheter med årlig avgift finns utrymme för detta
i taxan genom att återbesök och extra kontroller ska debiteras som tilläggsavgift. För övriga
verksamheter tillämpas timavgift så där finns redan kopplingen mellan skötsamhet och lägre
kostnader för tillsyn.
Oavsett denna inriktning kommer det att finnas ett fåtal branscher/verksamheter där den
årliga kostnaden ändå ökar med förslaget till ny taxa för V-Dala.
Möjligheten till justering av avgift vid onormal eller avvikande tidsförbrukning kvarstår och
hanteras enligt delegationsordningen på tjänstemannanivå.
Konsekvensanalys, ekonomisk
Vid en analys av de förhandsinbetalda intäkterna (fasta årsavgifter) så ser vi att det beloppet
minskar med något under 350 000 kr, eller cirka 10 procent, i och med förslaget till ny taxa.
För 2019 är beräknad intäkt från fasta årsavgifter miljö- och hälsoskydd 3 600 000 kronor.
Den enskilt största bidragande orsaken till minskningen är att flera större tillståndsgivna
verksamheter får nedsatt antal timmar i tillsyn med förslaget till taxa. Nedsättningen styrs stor
del av miljöprövnings-förordningen även om nämnden kan ändra dem. Då de nedsatta
verksamheterna sammanfaller med de verksamheter där miljöenheten inte utfört all
förskottsbetald tillsyn finns inga skäl att justera timmarna.
Områden/branscher där intäkterna minskar med den nya taxan, genom att de betalar lägre
eller ingen fast årsavgift, kommer istället i ökad utsträckning generera intäkter genom att de får
tillsyn som betalas med timavgifter. Detta medför större krav på miljöenheten att planera
tillsynsverksamheten så att alla verksamheter som bedöms behöva tillsyn också får den. Det
blir också än viktigare att enhetens resurser säkerställs.
Mer exakt vilken den ekonomiska nettoskillnaden på årsbasis blir mellan nya och gamla taxan
är svårt att säga idag. Framtida verksamhetsuppföljningar och resursbehovsutredningar
kommer att få hantera den frågan.
forts.
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Konsekvensanalys, allmän
Enheten bedömer att en trolig utveckling vad gäller debitering av kostnader för prövning och
tillsyn är att efterdebitering med tiden kommer att tillämpas. Den nya taxan kan ses som ett
litet steg på den vägen då det är ett mindre antal verksamheter som fortsatt kommer att
debiteras årligen och fler som kommer att betala i efterhand.
Beslut att höja, sätta ner eller efterskänka avgift i enskilda fall kommer troligen att användas
mer frekvent än i dagsläget. Skälet till det är att fler verksamheter sammanförts under samma
rubrik (och därmed får samma antal timmar) i den nya taxan jämfört med nuvarande taxa.
Även det att ett begränsat antal avgiftsnivåer införts, som medför mindre flexibilitet vad gäller
antalet timmar för olika verksamheter, bidrar till ett ökat behov av att ibland ändra avgiften i
enskilda fall.
Övrigt
Timtaxan utgår i dagsläget från beräkningar som gjordes 2013 och därefter har de årligen
skrivits upp enligt vad som framgår av taxan. Enheten planerar att inför 2021 års verksamhet
göra en grundlig översyn av hur timtaxan beräknas och komma med förslag till en timtaxa
som då också blir utgångspunkten för framtida justeringar.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2019.

Beslut
- Nämnden beslutar anta förslaget till ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt
miljöbalken.
- Taxan ska gälla från 1 januari 2020.

___
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Yttrande gällande tillståndsansökan för
miljöfarlig verksamhet, Nordic Ferro Alloys AB,
Fagersta 3:98 i Fagersta kommun.

VDMB 2017-000771
Dnr 2017-000771, Miljöprövningsdelegationens diarienummer 551-8299-2017
Bakgrund
Nordic Ferro Alloys AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att utöka produktionen.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått rubricerat ärende för yttrande inför länsstyrelsens beslut
om tillstånd.
Förslag till yttrande
Miljö- & byggnadsnämnden lämnar följande yttrande i fråga om utökat tillstånd för Nordic
Ferro Alloys AB (NFA):
1. I första hand anser Miljö- & byggnadsnämnden att ansökan om utökat tillstånd avstyrks.
2. Om tillstånd till utökad verksamhet ändå ges anser Miljö- & byggnadsnämnden att det
endast ska gälla hantering av torra spån.
Nämndens övervägande
Miljöenheten tar årligen emot flertalet klagomål på NFA från kringliggande verksamheter och
även privatpersoner i Fagersta. Klagomålen gäller utsläpp av illaluktande rök som ger upphov
till huvudvärk och illamående.
Klagomålen har även gällt tider på dygnet då NFA enligt egen uppgift inte driver sin
verksamhet. Senaste klagomålet inkom 3 juni 2019 och enligt detta drevs verksamhet på NFA
under sen kväll lördag 1 juni. Foto- och bilddokumentation har inkommit med många av
klagomålen.
Miljöenheten gjorde en åtalsanmälan mot NFA 2017 (AM-10456-17-5). Åtalet gällde
försvårande av miljökontroll (kontaktade inte tillsynsmyndigheten vid driftstörningar) samt
otillåten miljöverksamhet (brott mot villkor 3 i tillståndet). Åklagaren beslutade om
företagsbot på 150 000 kronor och det beslutet har vunnit laga kraft.
forts.
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Miljöenheten har identifierat torkugnen för de våta spånen som den primära orsaken till de
problem som varit. Ugnen har en efterbrännkammare som ska ta hand om de oljeångor som
blir. Efterbrännkammare byttes i mitten av 2017 men det har inte påverkat antalet klagomål.
Miljöenheten har förelägganden riktade mot användandet av torkugnen och har för avsikt att
ta beslut om föreläggande med vite.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019.

Beslut
- Nämnden antar Miljöenhetens förslag till yttrande som sitt eget.

___
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UTDRAG SKICKAT TILL
Länsstyrelsen Uppsala,
(Miljöprövningsdelegationen)
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Yttrande gällande emissioner av kväveoxider vid
Krematoriet, Västanfors 11:59 i Fagersta
kommun

VDMB 2017-001049
Dnr 2017-001049, Miljöprövningsdelegationens diarienummer 551-1982-18
Bakgrund
Miljöprövningsdelegationen fattade beslut om tillstånd den 8 maj 2015 för Västanfors Västervåla
Församling (församlingen), att i befintligt anläggning driva krematorium. I beslutet skjuter
miljöprövningsdelegationen upp frågan om emissioner av kväveoxider.
U1: Församlingen ska utreda emissioner av kväveoxider och lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att
emissionerna av dessa till luft minskar.
Utredningarna ska, tillsammans med förslag till slutliga villkor av kväveoxider redovisas till
Miljöprövningsdelegationen senast 1 november 2017.
Miljöprövningsdelegationen har fattat fler beslut om kompletteringar, den senaste 14 februari
2019, där komplettering ska ske av ingiven redovisning, enligt följande:
Inge en redovisning av vilken uppskattad minskning som kan nås avseende lägre utsläpp av
kväveoxider genom förbättrad processtyrning.
Ingen en uppskattad kostnad för installation av sådan utrustning för processtyrning som anges
ovan.
Inge en redovisning av vilken omfattning installation av fler mätinstrument/mätpunkter i ugn
och/eller rökgaskanal kan ge bättre förutsättningar för processtyrning och därigenom en mer
kontrollerad förbränning samt lägre utsläpp av kväveoxider.
Församlingen har utifrån ovanstående inkommit med redovisning daterad 2019-04-29.
Av församlingens redovisade utredning framgår följande:
Punkt 1-2: Församlingen redovisar att det är möjligt att utveckla processtyrningen, vilken de
uppskattar att det kan gen en reduktion på 10 % av kväveoxider. Kostnaden för detta uppskattas
till ca 25 000 kronor.
Punkt 3: Församlingen redovisar att kostnaden för bättre processtyrning och en mer kontrollerad
förbränning kräver stora kostnader mellan 275 000 kronor och 515 000 kronor. Då motsvarande
anläggning inte finns så kan församlingen inte ange vad denna åtgärd ger i reduktion av
kväveoxider.
forts.
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Församlingen kan åta sig att införa processtyrning som redovisats i punkt 1-2, men inte
installation enligt punkt 3. Församlingen menar att kostnaden för NOx-instrument är för hög
jämfört med den miljövinst som eventuellt kan åstadkommas.
Förslag till yttrande
Nämnden anser att de inlämnande redovisningarna är tillfredställande för att avsluta
prövotidsfrågan gällande kväveoxidemissioner.
Vidare anser nämnden att installation av redovisad processtyrning enligt punkt 1 ska genomföras.
Nämndens övervägande
Nämnden anser att det är positivt att församlingen åtagit sig att se över programmet som styr
förbränningsluften, då detta kanske kan medföra en reduktion på 10 % av kväveoxiderna.
Vidare förstår nämnden församlingens inställning till att inte vilja installera utrustning i enlighet
med punkt 3. Nämnden överlåter avgörande om installation enligt punkt 3 till
tillståndsmyndigheten.
Nämndens tidigare yttrande gällande haltvillkor avseende utsläppen av kväveoxider kvarstår, dvs
nämnden överlåter till tillståndsmyndigheten att ta ställning till om det finns behov att besluta om
haltvillkor avseende utsläppen av kväveoxider.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2019.

Beslut
Nämnden antar Miljöenhetens förslag till yttrande som sitt eget.

___
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Detaljplan för Ratten, Växeln och Gärdet i
Fagersta kommun - Antagande

VDMB 2018-000897
Ärendebeskrivning
Huvudsyftet med Detaljplanen Ratten, Växeln och Gärdet är att ge bredare möjlighet till
användande av de verksamheter som berörs genom att tillåta småindustri, hantverk, kontor
och handel inom hela planområdet. Detta bl.a. för att möjliggöra framtida etableringar av
verksamheter som idag inte medges enligt gällande detaljplaner som enbart tillåter industri
eller hantverk i området.
Planområdet ligger utmed väg 68, mellan Fagersta centrum och Västanfors, ca 150 meter
söder om Bergslagssjukhuset.
Samråd och Granskning
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 7 januari 2019 till och med 4 februari 2019
och har därefter ändrats i enlighet med framtagen samrådsredogörelse.
Förslaget har därefter varit ute för granskning under tiden 15 april 2019 till och med 6 maj
2019 och meddelande om granskning skickades då till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,
kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt andra myndigheter och enskilda som har ett
väsentligt intresse av förslaget. Inkomna yttranden redovisas i ett granskningsutlåtande.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Preem AB, LPO
Norra Västmanland/Fagersta, Vänsterpartiet Fagersta samt KS au Fagersta. Preem AB,
Trafikverket och Lantmäteriet har framfört erinringar mot planförslaget.
Preem AB framhåller att detaljplanen fortsatt ska medge drivmedelsförsäljning. Intentionen
har aldrig varit att hindra detta och därför har planen ändrats så att detta är tydligt.
Trafikverket anser att detaljplanen bör ha ett skyddsavstånd på 30 meter från vägområdet vid
väg 68 till bebyggelse. Kommunen delar inte den uppfattningen utan anser att detaljplanens
utformning utgör en bra avvägning av platsens förutsättningar. Efter Lantmäteriets yttrande
har bestämmelsen ”SKYDD” ändrats till bestämmelsen ”m” i plankartan.
De mindre ändringar som gjorts i plankartan bedöms inte medför att planens innehåll
förändrats väsentligt efter tiden för granskning. Kommunen anser därmed att någon ny
granskning inte behöver genomföras utan att planen kan gå vidare till antagande
forts.
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Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2019.

Beslut
- Upprättat granskningsutlåtande, daterat 28 maj 2019, godkänns.
- Detaljplan för Ratten, Växeln och Gärdet, upprättad 27 maj 2019, antas.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 54

2019-06-25

Detaljplan för Norbergsby 58:2 (Lilla Björkås)
–– Granskning

VDMB 2018-001099
Ärendebeskrivning
Detaljplanen upprättas huvudsakligen för att utöka användningen från hittillsvarande allmänt
ändamål till bostad, kontor och skola. Inom fastigheten/planområdet finns en byggnad som
senast användes som boende för nyanlända.
Samråd
Planförslaget samråddes under tiden 17 april 2019 till och med 15 maj 2019 med bland annat
länsstyrelsen, berörda myndigheter, kända sakägare enligt fastighetsförteckning, myndigheter,
sammanslutningar och övriga som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Vattenfall Eldistribution AB,
Skanova, Norbergs kommun och VafabMiljö. Inkomna yttranden har föranlett
kompletteringar och revideringar av planförslaget och vilka dessa är finns sammanställt i en
samrådsredogörelse.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019.
Beslut
- Samrådsredogörelse daterad 10 juni 2019 godkänns.
- Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon betygande miljöpåverkan varför
inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 11-18 och 22 §§ miljöbalken erfordras.
- Detaljplan för Norbergsby 58:2 (Lilla Björkås), Norberg kommun, daterad 10 juni 2019
godkänns för granskning.

___
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Tillsyn om ovårdad byggnad inom fastigheten
Abborren 5 i Avesta kommun

VDMB 2017-000546
Fastighetsägaren
Ärendebeskrivning
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning fick 2017-08-01 in en anmälan om ovårdad
byggnad på fastigheten Abborren 5. Enligt anmälan har en del av skorstenen ramlat ner och
resterande del sitter lös. Det inkom även uppgifter om att puts ramlat ner från fasaden.
Nämnden förelade 2018-01-23 fastighetsägaren att laga skorstenen och putsen senast 3
respektive 9 månader efter att ha tagit del av beslutet. Fastighetsägaren mottog beslutet 201802-08 vilket innebär att skorstenen skulle ha lagats senast 2018-05-08 och putsen senast 201811-08.
2018-10-09 förelade nämnden på nytt fastighetsägaren att laga skorstenen senast 3 månader
efter att ha tagit del av beslutet. Föreläggandet förenades med ett vite på 150 000 kronor.
Fastighetsägaren mottag beslutet 2018-10-19 vilket innebär att skorstenen skulle ha lagats
senast 2019-01-19. Vid besök på platsen 2019-04-26 konstaterades det att inga åtgärder
vidtagits.
Gällande bestämmelser
Enligt SFS 2010:900 ”Plan- och bygglag” (PBL) 8 kap. 14 § ska ett byggnadsverk hållas i
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4
§ i huvudsak bevaras.
Enligt PBL 11 kap. 5 § ska en tillsynsmyndighet (i det här fallet miljö- och byggnadsnämnden)
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta
kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna
lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i
EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
Om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt PBL
11 kap. 19 § förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
Föreläggandet får enligt 11 kap. 37 § förenas med vite. Om ett föreläggande enligt 19 § inte
följs får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § besluta att åtgärden ska genomföras på den
försumliges bekostnad och hur det ska ske.
forts.
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2019-06-25

forts

Bedömning
Plan- och byggenheten bedömer att risken är stor att skorstenen ramlar ner och att det kan
orsaka stor personskada. Åtgärder måste därför vidtas snarast.
Upplysningar
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Beslutet delges
Fastighetsägaren (med mottagningsbevis)
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2019.

Beslut
- Nämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att hos Mark- och miljödomstolen ansöka
om utdömande av vitet på 150 000 kronor mot fastighetsägaren.
- Nämnden beslutar med stöd av PBL 11 kap. 27 § att laga skorstenen på fastighetsägarens
bekostnad. Nämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att utföra åtgärden.
- Nämnden beslutar med stöd av PBL 11 kap. 27 § att laga putsen på fastighetsägarens
bekostnad. Nämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att utföra åtgärden.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Fastighetsägaren

UTDRAGSBESTYRKANDE
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Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 56

2019-06-25

Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad inom
fastigheterna Åsbo 9:6 och Åsbo 9:8 i Avesta
kommun

VDMB 2019-000385
Sökande: Avesta Invest AB, Box 5, 774 30 Avesta
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av en affärsbyggnad. Byggnaden har en byggnadsarea på ca. 3 545
m² och en bruttoarea på ca. 6 858 m².
Sökanden har utsett Stefan Andersson, Beckasinvägen 7, 738 33 Norberg som
kontrollansvarig.
Gällande bestämmelser
Plan- och bygglagens generella bestämmelser samt detaljplan G65 antagen 2018-10-02.
Yttranden
Avesta Vatten och Avfall AB, Teknik service se bilagor.
Bemötanden av yttranden
Se bilagor.
Bedömning
Byggnaden uppfyller kraven i Plan- och bygglagens (PBL) 2 och 8 kapitlet i tillämpliga delar.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän 4 veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt PBL 9 kap. 43 §.
forts.
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Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Bygglov

104 051 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

104 051 kr

Beslutet delges
Sökanden
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2019.

Beslut
- Bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av PBL 9 kap. 30 §.
- Tekniskt samråd enligt PBL 10 kap. 14 § ska hållas.
- Arbetena får inte påbörjas förrän startbesked enligt PBL 10 kap. 23 § har erhållits av miljöoch byggnadsnämnden.

___
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§ 57

2019-06-25

Bygglov för nybyggnad av vattenreservoar inom
fastigheten Fornby 4:1 i Avesta kommun

VDMB 2019-000295
Sökande: Avesta Vatten och Avfall AB, Box 157, 774 24 Avesta
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av en vattenreservoar (högreservoar) för Horndals
vattenförsörjning. Bygglov beviljades 2019-04-16 för en annan placering på fastigheten.
Byggnaden uppförs på Fornby Klint och placeras i Läge 2 Alt B på situationsplanen. Området
är enligt översiktsplanen ett viktigt rekreationsområde för de boende i Horndal. Enligt
rekommendationerna i översiktsplanen bör endast byggnader som direkt hör samman med
friluftslivet tillkomma i området.
Yttranden
Byggnaden placeras i anslutning till en fornlämning (fångstgropar). Länsstyrelsen bedömer att
placeringen är acceptabel ur ett fornlämningsperspektiv.
Bedömning
Byggnaden uppfyller kraven i Plan- och bygglagens (PBL) 2 och 8 kapitlet i tillämpliga delar.
Vid en avvägning mellan de allmänna intressena friluftslivet och vattenförsörjning bedöms det
senare intresset väga tyngre. Anläggningen bedöms inte heller ha någon större påverkan på
friluftslivets intressen.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän 4 veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt PBL 9 kap. 43 §.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Avesta Vatten och Avfall AB
Box 157
774 24 AVESTA
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Sammanträdesprotokoll
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§ 57

2019-06-25

forts

Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Bygglov

10 028 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

10 228 kr

Beslutet delges
Sökanden
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019.
Beslut
- Bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av PBL 9 kap. 31 §.
- Tekniskt samråd enligt PBL 10 kap. 14 § ska hållas.
- Arbetena får inte påbörjas förrän startbesked enligt PBL 10 kap. 23 § har erhållits av miljöoch byggnadsnämnden.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Avesta Vatten och Avfall AB
Box 157
774 24 AVESTA

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 31

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 58

2019-06-25

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
inom fastigheten Björsjö 4:15 i Avesta kommun

VDMB 2019-000347
Sökanden
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus. På fastigheten finns en mindre
stuga som saknar vatten och avlopp.
I anslutning till fastigheten finns ett dike som bedöms vara ett grävt avvattningsdike för
jordbruksmark. Länsstyrelsen i Dalarna har i sin regionala vägledning bedömt att grävda
avvattningsdiken m.m. normalt inte berörs av strandskyddsbestämmelserna. Diket bedöms
därmed inte omfattas av strandskydd.
Gällande bestämmelser
Plan- och bygglagen (PBL) samt översiktsplan för Avesta kommun antagen 2007.
Yttranden
Miljöenheten bedömer att enskilt vatten och avlopp går att anordna på fastigheten. Ansökan
om tillstånd till enskild avloppsanläggning ska inlämnas till Miljöenheten.
Berörda intilliggande fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig och har inget att erinra.
Bedömning
Hänsyns- och lämplighetskraven avseende allmänna och enskilda intressen bedöms uppfyllda i
enlighet med plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 2, 4-5 och 9 §§.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom den tiden upphör
förhandsbeskedet att gälla.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
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forts

Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Förhandsbesked

9098 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

9098 kr

Beslutet delges
Sökanden
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2019.

Beslut
- Nämnden beslutar ge förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med stöd av plan- och
bygglagens 9 kap. 17 §.

___
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Sammanträdesprotokoll
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§ 59

2019-06-25

Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus inom fastigheten Flängan 1:56 i
Norbergs kommun

VDMB 2019-000117
Sökanden
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Enligt ansökan ska en del
av en befintlig byggnad rivas och det nya enbostadshuset placeras på denna plats.
Fastigheten ligger i Flängans by. Byn finns omnämnd i kulturminnesvårdsprogrammet för
Norbergs kommun från 1987 och finns även med i det nya kulturmiljövårdsprogrammet som
är under produktion. Bebyggelsen ligger koncentrerad i Flängans bykärna. Den äldre
bykärnans byggnader härstammar huvudsakligen från 1800-talet och tiden kring sekelskiftet
1900. Enstaka hus härstammar från 1700-talet. Gårdarna ligger tätt och de flesta byggnaderna,
både äldre och de som tillkommit senare, är målade i falurött. Gårdarna är relativt små med
mindre boningshus i en eller två våningar. Längs de fyra vägarna som leder till och från byn
har bebyggelsen utökats med både gårdar från 1800-talet och bostadshus från 1900-talet.
Planerad avstyckning ligger delvis inom ett fornlämningsområde (Hyttområde Norberg 57:1)
Gällande bestämmelser
Plan- och bygglagen (PBL) samt översiktsplan för Norbergs kommun antagen 2011.
Yttranden
Länsstyrelsen har remitterats ärendet då planerad byggnation delvis ligger inom fornlämning
Hyttområde (Norberg 57:1). Den del av fornlämningen som berörs av avstyckningen har
pekats ut som möjlig plats för ett kolhus. Länsstyrelsen framför att det inför byggnation krävs
en arkeologisk förundersökning.
Västmanlands läns museum har yttrat sig i ärendet och framför att den byggnad som delvis
ska rivas är utpekad som kulturhistoriskt värdefull och att den inte bör ersättas. Museet är
dock positivt till komplettering av bostadsbebyggelse inom byn. Ett nytillkommet bostadshus
bör anpassas genom att använda för trakten traditionella material och färgsättning samt vara
småskalig i sina proportioner.
forts.
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forts

Miljöenheten bedömer att enskilt vatten och avlopp går att anordna på fastigheten. Ansökan
om tillstånd till enskild avloppsanläggning ska inlämnas till Miljöenheten.
Berörda intilliggande fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig och har inget att erinra.
Bedömning
Hänsyns- och lämplighetskraven avseende allmänna och enskilda intressen bedöms uppfyllda i
enlighet med plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 2, 4-5 och 9 §§.
Plan- och byggenheten bedömer att föreslagen placering är mest lämplig med hänsyn till
gårdsbilden på fastigheten då den följer samma linje som byggnaden som är tänkt att rivas.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom den tiden upphör
förhandsbeskedet att gälla.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Förhandsbesked

10 028 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

10 028 kr

Beslutet delges
Sökanden
Västmanlands läns museum (med mottagningsbevis)
forts.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Sökanden
Västmanlands läns museum

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 35

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 59

2019-06-25

forts

Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2019.

Beslut
- Nämnden beslutar ge förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med stöd av
plan- och bygglagens 9 kap. 17 §.
Beslutet villkoras med följande:
- Byggnaden ska ha en fasad av träpanel och färgas med Falu rödfärg.
- Taket ska utformas som ett sadeltak i lutningen 22-34 grader.
- Takmaterialet ska vara av lertegel, röda betongpannor, röd falsad plåt eller svart falsad plåt.
- Fönstren ska vara i trä och ha mittpost.

___
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§ 60

2019-06-25

Ny kvartersindelning Trädan i Avesta kommun

VDMB 2019-000465
Ett nytt bostadsområde har detaljplanelagts vid Älvbrovägen i Avesta. Avsikten är att fem stycken parhus
ska byggas i området. För att få en enhetlig fastighetsbildning och en god karthantering bör det nya
området vara ett eget kvarter.
Kart- och mätenheten föreslår att området officiellt åsätts kvartersnamnet Trädan.
Namnet är hämtat från 1938-års stadsplan för Avesta.
Se bilagd karta.

Beredning
- Kart- och mätenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019.

Beslut
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd godkänner det nya kvartersnamnet
Trädan i Avesta kommun.
___
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§ 61

2019-06-25

Nytt vägnamn vid Visentparken i Avesta kommun

VDMB 2019-000466
Visentparken är ett populärt besöksmål i Avesta. För att enkelt kunna hitta till parken finns behov av
tydliga vägnamn och adresser. Ett nytt vägnamn föreslås därför för tillfartsvägen fram till anläggningen.
Kart- och mätenheten föreslår att den nya vägen officiellt åsätts namnet Visentvägen.
Se bilagd karta.

Beredning
- Kart- och mätenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019.

Beslut
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd godkänner det nya vägnamnet
Visentvägen för tillfartsvägen till Visentparken i Avesta kommun.

___
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§ 62

2019-06-25

Representant för Avesta kommunala
Ungdomsråd

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ska för mandatperioden 2019-2022 utse en
representant till Avesta kommunala Ungdomsråd.
Beslut
- Som representant till Ungdomsrådet i Avesta kommun utses Stefan Palm (S), Avesta.
- Som ersättare för Stefan Palm (S) gällande representant för Ungdomsrådet samt
Handikappsrådet utses Charlotta Engström (S).

___
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§ 63

2019-06-25

Delgivningar

1. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 28, dnr KK 2019-000038 259. Saken: Markpris vid
försäljning av industritomter. Beslut: Redovisat förslag till nya priser på kommunens
industrimark godkänns.
2. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 30, dnr KK 2018-000185 913. Saken: Heidi
Sjungargårds (MP) motion om retur och återbruk. Beslut: Motionens första att-sats avstyrks.
Motionens andra att-sats tillstyrks.
3. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 31, dnr KK 2018-000186 913. Saken: Heidi
Sjungargårds (MP) motion om biokol. Beslut: Motionen anses som besvarad. Avesta Vatten
och Avfall AB uppdras göra en förstudie som ska vara klar innan 2024 års utgång med förslag
till åtgärder kring behandling av trädgårdsavfall till biokol.
4. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 68, dnr KK 2018-000140 913. Saken: Gunilla
Berglunds (C) och Sara Perssons (C) motion om klimatpositiva bostäder i Avesta kommun.
Beslut: Motionen anses som besvarad.
5. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 73, dnr KK 2019-000060 102. Saken: Val av ersättare
i V-Dala miljö- och byggnadsnämnd och omsorgsstyrelsen för Socialdemokraterna. Beslut:
Malin Bäckebo (S) beviljas utträde som ersättare i styrelserna för V-Dala miljö- och
byggnadsnämnd och omsorgsstyrelsen. Stefan Steen (S) väljs till ersättare i V-Dala miljö- och
byggnadsnämnd för mandatperioden 2019-2022. Johan Skoog (S) välj som ersättare i
omsorgsstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.
6. Avesta kommun, kommunstyrelsen § 90, dnr KK 2018-000340 007. Saken: Svar på
kommunrevisionens granskning av tidigare granskningar. Beslut: Kommunkansliets förslag
till yttrande godkänns som kommunstyrelsens yttrande och överlämnas till
kommunrevisionen.
7. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 16, dnr KK 20180003221
214. Saken: Detaljplan för Område söder om Lönngränd – granskning. Beslut: Upprättad
samrådsredogörelse, daterad 15 februari 2019, godkänns. Detaljplanens genomförande
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför inte heller någon
miljöbedömning enligt 6 kap 9-19 §§ Miljöbalken erfordras. Detaljplan för Område söder om
Lönngränd, upprättad 12 mars 2019, godkänns för granskning.
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8. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 17, dnr KK 2019 000079
218. Saken: Planprogram för Månsbo gärde samråd. Beslut: genomförande av
planprogrammet och dess efterföljande detaljplaner bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan, varför inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 9-19 §§ Miljöbalken
erfordras. Den hållbarhetsbedömning som gjorts för planprogrammet godkänns.
Planprogram för Månsbo gärde, upprättat 12 mars 2019, godkänns för samråd.
9. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 18, dnr KK2019 000085
212. Saken: Remiss om aktualitetsprövning av översiktsplan för Norbergs kommun. Beslut:
Tjänstemannayttrandet tas som Avesta kommuns yttrande.
10. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 19, dnr KK 2019 000061
253. Saken: Försäljning av fastigheten Syrenen 19. Beslut: Redovisat köpekontrakt avseende
försäljning av fastigheten Syrenen 19 till Gamla Byn AB för en köpeskilling av 453 500 kr
godkänns.
11. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 20, dnr 2019 000075 253.
Saken: Försäljning av bostadstomten Jämtbo 7. Beslut: Redovisat köpekontrakt avseende
försäljning av bostadstomten Jämtbo 7 till Håppfullt Boende Dalarna AB för en köpeskilling
av 380 000 kronor godkänns.
12. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 21, dnr 2019 000036 253.
Saken: Försäljning av industrimark i Källhagensområdet. Beslut: Redovisat förslag till
kontrakt avseende försäljning av industrimark till Green Soil Bergslagen AB för köpesumman
750 000 kr godkänns.
13. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 27, dnr KK 2018-000316
214. Saken: Ändring av detaljplan för bostadsområde öster om Älvnäsleden, Avesta kommun
– granskning 2. Beslut: Upprättat granskningsutlåtande 1, daterat 8 april 2019, godkänns.
Ändring av detaljplan för bostadsområde öster om Älvnäsleden, Avesta kommun, upprättad
27 december 2018, reviderad 2019-04-08 för granskning 2 godkänns.
14. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 35, dnr KK 2019-000077 912. Saken: Remiss –
Ingemar Gustafssons medborgarförslag angående motorvärmarplatser vid olika
bostadsrättsföreningar. Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
15. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 46, dnr KK 2019-000040 042. Saken: Årsredovisning
Avesta kommun inklusive kommunkoncernen 2018. Beslut: Årsredovisningen för år 2018
fastställs. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna och i enlighet med revisorernas
tillstyrkan beviljas ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt de enskilda ledamöterna i
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dessa organ för 2018 års förvaltning. Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets
justerade resultat 16,1 mkr.
16. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 40, dnr 2019/0007. Saken: Årsredovisning år
2018 för Fagersta kommun. Beslut: Årsredovisning år 2018 för Fagersta kommun godkänns.
17. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF §69, dnr 2019/0105. Saken: Årsredovisning 2018
för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Beslut: Årsredovisningen 2018 för
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd godkänns. Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnd och enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2018
års förvaltning.
18. Fagersta kommun, kommunstyrelsen KS § 178, dnr 2019/0208. Saken: Yttrande över
ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Beslut: Fagersta kommun har inget att
invända mot etablerande av denna verksamhet förutsatt att Nordica Ferro Alloys AB har
vidtagit alla efterfrågade åtgärder för att förhindra en negativ påverkan på människor, djur
och miljö. Kommunchef uppdras att i samråd med kommunstyrelsens ordförande sända in
yttrande till Länsstyrelsen för Fagersta kommuns räkning. Svaret rapporteras på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
19. Fagersta kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott AU § 146, dnr 2017.232.2131. Saken:
Yttrande gällande överklagad detaljplan för äldreboende vid Sjövägen i Fagersta. Beslut:
Arbetsutskottet antar kommunchefens yttrande som sitt eget och tillställer det till mark- och
miljödomstolen.
20. Fagersta kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott AU § 140, dnr 2019/0010. Saken:
Granskningshandlingar för detaljplan Ratten, Växeln och Gärdet. Beslut: Arbetsutskottet
understryker tidigare lämnat yttrande i samband med samråd och har i övrigt inget att tillägga
i frågan.
21. Norbergs kommun, allmänna utskottet § 34, dnr NBGK 2019/0001. Saken: Preliminära
budgetramar för åren 2020-2022. Beslut: Preliminära budgetramar antas enligt Norra
Västmanlands ekonomiavdelnings upprättade handling Planeringsförutsättningar 2020-2022,
version 2019-03-25, med följande ändringar: 1. Lönefaktorn sänks från 3,3 procent till 2,8
procent, vilket sänker kostnaden med 944 000 kronor. 2. Faktorn för konsumentprisindex
(KPI) sänks från 2,6 procent till 2,0 procent. Demografisk kompensation påverkar inte
budgetramarna, vilket sänker kostnaden med 322 000 kronor respektive 1 468 000 kronor,
totalt 1 790 000 kronor. 3. Ramen för upphandlingar minskas med 200 000 kronor.
4. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets ram minskas med 700 000 kronor för
tjänster som inte tillsätts. 5. Allmänna utskottets ram ökas med 250 000 kronor för
digitaliseringssatsningar. 6. Barn- och ungdomsutskottets ram minskas med 0,5 procent, det
vill säga 540 000 kronor. 7. Socialutskottets ram minskas med 0,5 procent, det vill säga
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710 000 kronor. 8. 3 300 000 kronor tas ur etableringsfonden för att täcka resterande del av
underskottet.
22. Norbergs kommun, kommunfullmäktige § 51, dnr NBGK 2019/0118. Saken:
Medborgarförslag – namn på gata, allé eller gränd i anslutning till nya bron över ån. Beslut:
Kommunfullmäktige lämnar över ärendet till Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning för beredning och beslut.
23. Norbergs kommun, kommunfullmäktige § 66, dnr NBGK 2019/0110. Saken: Årsredovisning
för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd år 2018. Beslut: Ärendet hänskjuts till
kommande sammanträde med anledning av att revisionsberättelse inte lämnats.
Kommunfullmäktige noterar att man har fått en föredragning av årsredovisningen.
24. Norbergs kommun, kommunstyrelsen § 90, dnr NBGK 2017/0217. Saken: Svar på remiss
om förslag till Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för avfallshantering.
Beslut: 1. Synpunkterna från kostchefen, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antas att tillsammans utgöra kommunens
svar på remissen. 2. Ett förbehåll lämnas mot avfallsplanens avsnitt 6.2 gällande
renhållningstaxan. 3. Hushåll som har hemkompostering och alltså inte använder de bruna
kärlen ska inte debiteras för dem och därmed betala för en tjänst som inte brukas.
25. Norbergs kommun, kommunstyrelsen. Delegationsbeslut dnr NBGK 2019/0176. Saken:
Ordförandebeslut om samråd gällande detaljplan för Lilla Björkås 58:2. Beslut: Planförslaget
för Lilla Björkås 58:2 ligger i linje med kommunens önskan om att bredda den tillåtna
markanvändningen från hittillsvarande allmänt ändamål till bostad, kontor och skola.
Norberg s kommun har därför inget att invända mot förslaget.
26. Norbergs kommun, kommunfullmäktige § 139, dnr NBGK 2019/0238. Saken: Försäljning av
mark på Spännarhyttans industriområde, del av Spännarhyttan 2:13. Beslut: Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) uppdras att i samråd med demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet ta fram ett förslag till markoption med Scandbio AB om aktuellt
markområde. Optionen ska ge bolaget rätt att inom viss tid ensam förhandla med kommunen
om exploatering och förvärvande av området. Följande villkor ska finnas i
markoptionsavtalet: Avtalet ska gälla för längst två år. Kommunen har en ensidig rätt att
innan giltighetstiden löpt ut, medge förlängning av avtalet. Markpriset är bestämt till 30
kronor/kvadratmeter. Förrättningskostnad ska bekostas av bolaget. Plankostnad ska bekostas
av bolaget. Omdragning av allmän gata ska bekostas av bolaget. NVK uppdras att i samråd
med demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ta fram ett förslag till genomförandeavtal
och överlåtelseavtal med bolaget om aktuellt markområde, innan giltighetstiden för
markoptionen löper ut. NVK uppdras att i samråd med demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet ta fram ett förslag till avtal om markbyte alternativt markförvärv
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för nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för detaljplanens genomförande. V-Dala miljöoch byggnadsnämnd uppdras att påbörja planändring för möjliggörande av markförsäljning
för del av Spännarhyttan.
27. Regeringen Miljödepartementet 2019-04-11 dnr M2019/00153/Me. Saken: Prövning enligt 7
kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens
översvämningsvåtmarker, Avesta, Gävle, Heby, Sandviken, Tierp och Älvkarleby kommuner.
Beslut: Regeringen tillåter att Naturvårdsverket lämnar tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken till spridning av VectoBac G från helikopter och för hand, för bekämpning av
stickmygglarver under tiden maj – augusti 2019 i Natura 2000-områderna Färnebofjärden,
Färnebofjärden syd, Färnebofjärden nordväst, Hedesunda, Bredforsen, Övre
Hedesundafjärden, Ista, Gysinge, Hedesundafjärden, Pellesberget, Östa, Hallaren,
Kungsgårdsholmarna, Båtfors, Bredfors och Untra som omfattas av Nedre Dalälvens
Utvecklings Ab:s ansökan, där mängden stickmyggor vid något mättillfälle har uppgått till
minst 5 000 per fälla och fångstnatt. I de områden där vitryggig hackspett häckar får
bekämpning av stickmygglarver ske endast under perioden 15 juni - 31 augusti 2019.
Naturvårdsverket ska fastställa områdenas närmare avgränsning. Tillståndet ska förenas med
villkor om att bekämpningen ska följas upp. I uppföljningen ska även ingå att sökanden
separat ska redovisa samtliga alternativa bekämpningsåtgärder som genomförts under
bekämpningssäsongen 2019. Vidare ska sökanden efter hörande av berörda länsstyrelser
redovisa en plan för minskning av användandet av bekämpningsmedlet på kort- och lång sikt
till förmån för andra metoder md utgångspunkt i landskapsstrategin Människor, mygg och
natur vid Nedre Dalälven.
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