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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 5 november 2019.
Beslut
- Delegationsbesluten för enheten plan- och byggenheten och miljöenheten läggs till
handlingarna.
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Månadsrapport november 2019

VDMB A2018-001065
Förvaltningsekonomen informerar om Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
ekonomiska läge avseende november 2019, bilaga.
Nämnden redovisar vid november månads utgång ett underskott med -465 tkr, energi- och
klimatrådgivningens överskott om c:a 147 tkr är då borträknat.
Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på
- 954 tkr (+1 518 tkr exkl kostnader för Horndalsprojektet), Fagersta på +730 tkr och Norberg
på ett underskott om -240 tkr.
Avestas underskott beror på Horndalsprojektets avverkningskostnader som hittills uppgår till
2 472 tkr. Fagerstas överskott beror bl a på intäkter från privata planavtal och långtidssjukskrivningar och tjänstledigheter.
Årsprognosen beräknas balansera.
Beredning
- Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse med bilagor.
Förslag till beslut
- Månadsrapport för november 2019 godkänns och läggs till handlingarna.
___
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Verksamhetsplan 2020 – Energi- och
klimatrådgivning

Beredning
- Energi- och klimatrådgivningens verksamhetsplan för 2020

Beslut
- Verksamhetsplan 2020 – Energi- och klimatrådgivning antas.
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Verksamhetsplan 2020 – Hållbarhet

Beredning
- Hållbarhets strategens verksamhetsplan för 2020.

Beslut
- Verksamhetsplan 2020 – Hållbarhet antas.
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Korrigering av text i befintlig taxa enligt
livsmedelslagstiftningen samt utmönstring av ej
aktuella bestämmelser

Bakgrund
Grunden för nämndens avgiftsuttag är i dag kontrollförordning (EG) 882/2004 och den
svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen
(2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter. Från den 14 december 2019 träder den nya kontrollförordningen
(EU) 2017/625 i kraft och ersätter reglerna i den nu gällande. Anpassningen av den nya
kontrollförordningen till svensk livsmedelslag kommer ske först under 2020, men nämnden
behöver ändå anpassa den befintliga livsmedelstaxan för att säkerställa att nämnden har
möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll även efter årsskiftet.
I den nya kontrollförordningen har bland annat begreppet ”extra offentlig kontroll”
försvunnit och ersatts med ”uppföljande kontroll som inte var planerad och utredning av
klagomål”, samma ändringar behöver även ske i den befintliga livsmedelstaxan.
I samband med korrigering av text så utmönstras även de ej aktuella bestämmelserna som rör
prövning och godkännande av livsmedelsanläggning §§ 7-9 i nuvarande taxa.
Övervägande
Med anledning av att förändringar av lagstiftningen har skett behöver nämnden göra en
korrigering av nuvarande lydelse i taxan. Då korrigeringen endast handlar om att se till att man
hänvisar till rätt lagstiftning, byte av begrepp samt att det inte handlar om någon förändring i
själva summan eller uttaget av taxan bedöms dessa korrigeringar kunna beslutas av nämnden.

forts.
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Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019.
Beslut
- Följande paragrafer i taxan ska utgå:
Avgifter för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska
betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med
tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och
erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

Om beslut fattats om villkorat godkännande, tas utöver vad som anges ovan, även ut timavgift
för den ytterligare handläggningstid som behöver ske för att kunna ge ett ytterligare villkorat
godkännande eller för att kunna utfärda ett godkännande.
8 § För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan
ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för
anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.
9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.
Följande paragraf i taxan upphävs:
Avgift för extra offentlig kontroll
17 § För extra kontroll, utöver normal kontroll (planerad förebyggande kontroll och därmed
tillhörande provtagning och analys av prover), ska en avgift betalas med gällande timtaxa. Som
extra kontroll omfattas t ex:
- kontroller för att undersöka problemets eller klagomålets omfattning
- kontrollera om korrigerande åtgärder vidtagits
- kontroller som är nödvändiga för att upptäcka och/eller bekräfta bristande efterlevnad
- inspektioner och andra kontrollåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor eller inte åtlyder föreläggande eller förbud.
forts.
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Vid bestämmande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 6 §. Dessutom tas avgift ut
motsvarande den kostnad kontrollmyndigheten haft för att få prover analyserade.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den
bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då
den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga
kontrollen medför.
Den upphävda paragrafen ersätts med följande paragraf vars formuleringar har hämtats från
SKL:s skrift ”Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen”:
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

17 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas
___
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Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus inom fastigheten Högfors 6.1 i
Norbergs kommun

VDMB 2019-000814
Sökanden
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus som placeras ca 150 m från
sjön Knipen. Sökanden avser även ha mindre djurhållning med framför allt får på ca 4 hektar.
Ett enklare fårstall är tänkt att byggas drygt 100 m från sjön.
Gällande bestämmelser
Plan- och bygglagen (PBL).
Yttranden
Miljöenheten har yttrat sig i ärendet och gör bedömningen att vatten och avlopp går att lösa
enskilt vid fastigheten. Miljöenheten anser om fårstall byggs så bör det finnas ett lagringsutrymme
för gödsel om inte enbart djupströbädd som mockas ut i anslutning till nerbrukning används.
Lagringsutrymmet för stallgödsel bör vara utformat så att läckage och avrinning undviks.
Förprövning kan behövas för byggnation av fårstall. Ansökan om förprövning söks hos
Länsstyrelsen. Se bilaga.
Berörda intilliggande fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig och har inget att erinra.
Bedömning
Plan- och byggenheten bedömer att föreslagen placering av bostadshuset är lämpligt för
ändamålet. Byggnaden ska anpassas efter de naturliga terrängförhållandena.
Det finns inte några bestämmelser om skyddsavstånd mellan djurhållning och bostäder eller
tomter. En bedömning av platsens lämplighet och risken för olägenheter ska göras i det enskilda
fallet. Enligt rättspraxis är det inte enbart avståndet mellan djurhållningen och bebyggelsen som
är av betydelse utan även verksamhetens storlek och lokala förhållanden som exempelvis
topografi, förhärskande vindriktning och bebyggelsestruktur.
forts.
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Vid bedömningen bör även hänsyn tas till om djurhållningen bedrivs inom eller utanför
detaljplanelagt område. På landsbygden anses man få ha större acceptans mot
omgivningspåverkan från djurhållning, som t.ex. lukt och flugor.
Då den aktuella platsen ligger i ett glesbebyggt område utanför detaljplan och den tänkta
djurhållningen är i liten skala bedöms det inte ha sådan påverkan på omgivningen att det kan
medföra en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §.
Hänsyns- och lämplighetskraven avseende allmänna och enskilda intressen bedöms uppfyllda i
enlighet med plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 2, 4-5 och 9 §§.

Beredning
- Plan och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 11 november 2019.

Beslut
- Nämnden beslutar ge förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med stöd av planoch bygglagens 9 kap. 17 §.

Upplysningar
Delar av den föreslagna fastigheten ligger inom strandskyddat område. Inom strandskyddat
område får bland annat nya byggnader inte uppföras. Det får inte heller göras anordningar (t.ex.
djurstängsel) som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt. Om t.ex. djurstängsel sätts upp ska de utformas så att de är passerbara
för allmänheten.
Förhandsbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom den tiden upphör
förhandsbeskedet att gälla.
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Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.

Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Förhandsbesked

9098 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

9098 kr

Beslutet delges
Sökanden
AB Karl Hedin Skog, Box 2008, 737 02 Fagersta
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Sökanden och
AB Karl Hedin
Box 2008
737 02 FAGERSTA

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 107

2019-12-10

Delgivningar

1. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 47, dnr KK 20180000322 214. Saken: Detaljplan för Område söder om Lönngränd – granskning 2.
Beslut: Upprättat granskningsutlåtande, daterat 15 oktober 2019, godkänns. Detaljplan
för Område söder om Lönngränd, upprättad 15 oktober 2019, godkänns för
granskning.
2. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 49, dnr KK 2019000280 256. Saken: Upplåtelse av mark för ”Skogsbo grillkiosk” på Skogsbo 32:1.
Beslut: Ärendet utgår (pga bristande underlag).
3. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 55, dnr KK 2019000280 256. Saken: Upplåtelse av mark för ”Skogsbo grillkiosk” på Skogsbo 32:1.
Beslut: Förslaget till arrendeavtal för markområde om ca 150 m2 av Skogsbo 32:1 på 5
år med Zabit Tagiev för kostnaden 1200kr/år godkänns.
4. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 154, dnr KK 2019-000233 101. Saken:
Verkställighetsbevakning 2017 för kommunfullmäktige samt redovisning av
restuppdrag för kommunfullmäktige för 2016 och tidigare. Beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av verkställda beslut för
kommunfullmäktige. Följande ärenden som ej är verkställda ska verkställas: Kf 201402-03, Ruth Johanssons (S) motion och Krylbo S-förenings medborgarförslag om
konstutsmyckning med anknytning till Krylbo, vid Krylbo skola. Kf 2014-04-28,
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kf 2014-10-27, Jerry Harryssons
medborgarförslag om turistinformation och besöksmål i Karlbo/Brunnbäck. Kf 201603-21, Samlokalisering av förskola och äldreboende i centrala Avesta. Kf 2017-04-25,
Initiering av program för Outdoor. Kf 2017-05-22, Översiktsplan för Avesta kommun
– aktualiseringsprövning. Kf 2017-09-26, Gunilla Berglunds (C) motion om skoterled i
Avesta. Kf 2017-11-27, Krister Nilssons (KL) motion om öppna
nämndssammanträden i Avesta kommun. KF 2017-11-27, Johans Thomassons (M),
Gunilla Berglunds (C), Lis Linnberg (L) och Curt-Åke Larssons (KD) motion om
utomhusbad vid Metropoolen.
forts.
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5. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 160, dnr KK 2019-000277 214. Saken:
Begäran om ändring av stadsplan (S120) för Älvnäsleden m.m. i Avesta och Grytnäs
församlingar inom Avesta kommun. Beslut: Trafikverkets begäran besvaras med ett
nej med hänvisning till förvaltningarnas bedömning om kompensationsåtgärder.
6. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 107, dnr 2019/0002. Saken: Fyllnadsval
av ledamot till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Beslut: Andreas
Norgren (M) väljs till ledamot i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Gunilla Molin (M) väljs till ersättare i Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd.
7. Fagersta kommun, kommunstyrelsen KS § 303, dnr 2019/0296. Saken: Fullmakt att
representera medlemskommunerna i samråd angående producentansvarsförordningar.
Beslut: Fagersta kommun ger härmed sitt medgivande att VafabMiljö
kommunalförbund, mot bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av
förbundsordningen, har mandat att representera kommunen i de samråd som kommer
att genomföras med anledning av förändringarna i producentförordningarna för
förpackningar och tidningar. Mandatet gäller under förutsättning att det sker i samråd
med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Fullmakten gäller under år
2020, med möjlighet till förlängning som kräver särskilt beslut i frågan från
kommunstyrelsen.
8. Norbergs kommun, kommunfullmäktige § 211, dnr NBGK 20119/0340. Saken:
Delårsrapport för Västmanlands-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd år 2019. Beslut:
Delårsrapporten för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd per den sista
augusti år 2019 godkänns.
9. Norbergs kommun, kommunfullmäktige § 220, dnr NBGK 2019/0001. Saken:
Norbergs kommuns budget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022. Beslut:
Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2020 omsätta lån, det vill
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2020. 1 350 000 kronor ur etableringsfonden anslås årligen under åren 2020-2022
för införande av flerlärarsystem även i årskurs 4 och 5, vilket motsvarar två
lärartjänster. Syftet med satsningen är att alla elever ska gå ut grundskolan med
behörighet samt att lärarbehörigheten ska öka. Satsningen pågår under tre år med
forts.
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utvärdering efter halva tiden. Kommunfullmäktige lämnar över till kommunstyrelsen
att ta fram en specifikation över vad investeringsmedlen till Norr Västmanlands
Kommunalteknikförbund ska användas till som redovisas på nästa
kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2019. Ordförande finner bifall till det.
10. Biosfärsområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Saken: Myggbekämpning 2019.
Ansökan om myggbekämpning 2020-2022 i Nedre Dalälvsområdet.
11. CEAB Avesta. Saken: Anmälan Miljöfarlig verksamhet. Ny verksamhet: m4 gruppen
avser att till fastigheten transportera avfall från närområdet, Fagersta-Norberg, för
mellanlagring före transport till slutanvändare. Träavfall planeras att köra till CEAB:s
anläggning i Nordanö för krossning. För lagring kommer fyra fickor av
betongelement, typ Lego, att byggas. Element tillverkas i Sundborn av cement och
grus, samt slagg från Outokumpu i Avesta. Området kommer att stängas innan
verksamheten börjar.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

