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Information

Information om myggbekämpning föredrogs av miljöinspektör Ellinor Jansson.
Överklagat ärende: Olovligt uppförd tillbyggnad inom fastigheten Stora Alsbo 10:1, Avesta
kommun. Rättidsprovning inkommen inom rätt tid.
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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 14 januari 2020.
Beslut
- Delegationsbesluten för enheten plan- och byggenheten och miljöenheten läggs till
handlingarna.
___
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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2019

Dnr: VDMB 2018-001065
Förvaltningsekonomen presenterar 2019 års bokslut, bilaga.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings bokslut 2019.
Beslut
- Bokslut för 2019 läggs med godkännande till handlingarna.

___
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2020-03-03

Månadsrapport februari 2020

Dnr: VDMB 2019-000845
Förvaltningsekonomen informerar om Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
ekonomiska läge avseende februari 2020, bilaga.
Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett underskott med - 705 tkr, energi- och
klimatrådgivningens överskott om c:a 56 tkr är då borträknat.
Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på
- 452 tkr, Fagersta på - 132 tkr och Norberg på ett underskott om - 121 tkr.
Årsprognos
Årsprognosen beräknas att nå ett resultat i balans.
Beredning
- Förvaltningsekonomens upprättade tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020 med bilagor.
Beslut
- Månadsrapport för februari 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunstyrelsen
Avesta - Fagersta - Norberg

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 17

2020-03-03

Internkontroll 2019

Dnr: VDMB 2018-001065
Detta är förvaltningens kvalitetsmål. Kvalitetsmålen visar hur organisationen avser att mäta
med utgångspunkt från kvalitetspolicyn. Kontrollen ska även uppfylla nämndens krav på
intern kontroll. Syftet med dessa mål är att kunna följa upp att förvaltningens prestationer
gentemot uppdragsgivare och kunder förbättras fortlöpande och att dessa kan bli nöjdare.
Tabellen redovisar utfall under utvalda månader 2019.
Beredning
- Av förvaltningschef upprättat dokument av kvalitetsmål/intern kontroll.
Beslut
- Kvalitetsmål/intern kontroll 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

___
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Remissyttrande Avesta – Bo Brännströms (L)
motion om riktlinjer för förhandsbesked till
investerare i solanläggningar

Dnr: VDMB 2019-000685
Ärendebeskrivning
Avesta kommun har mottagit en motion från Bo Brännström (L) angående riktlinjer för
förhandsbesked till eventuella investerare i solanläggningar när det gäller skuggande träd, samt
hur kostnaderna för fällning ska hanteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att skicka motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-02 att skicka motionen till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och kommunstyrelsens förvaltning Teknisk
service för samordnat yttrande. Detta yttrande har därför framtagits tillsammans med
trädgårdstekniker Jan Hedman, Teknisk service. I yttrande har även synpunkter från kommunens
klimat- och energirådgivare, Mattias Johansson, inarbetats.
Bo Brännström (L) anför följande i sin motion:
”Mänskligheten står inför stora problem förorsakade av vår livsstil. Inte mycket talar för att vi
tar det riktigt på allvar som individer. Vi fortsätter att leva ungefär som vanligt i väntan på att
någon annan ska ta ansvaret. Våra hjärnor är inte gjorda för problem som inte syns som akuta.
Forskningen är tämligen entydig att de största miljöproblemen kommer från fossil
elproduktion. 80% av koldioxidutsläppen kommer härifrån. Politiskt är frågan ohanterlig då
varje försök att strama åt och beskatta möts med ”gula västar” och bränsleuppror. Även om
Sveriges energimix är gynnsam med låga koldioxidutsläpp genom att el produceras av vatten
och kärnkraft i huvudsak. Våra reserver vid maxproduktion ligger i import av fossil kraft från
kontinenten. Nu signalerar regeringen att kärnkraften ska fasas ut och inte ersättas med ny.
För egen del har jag svårt att se hur det ska gå till då sol och vind inte producerar mer än en
mycket liten del av våra behov.
forts
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Det jag själv har gjort är att investera i solel och under våra ljusa månader kan det faktiskt göra
skillnad om många fler gör detsamma. Ett problem som genast visar sig är omfattningen av höga
träd på kommunal mark som skuggar solanläggningar. Då tekniken är seriekopplad minskar
produktionen av el om någon del av panelerna är skuggade.
Här föreligger en målkonflikt mellan vackra träd å ena sidan och å andra sidan att kalkylen för att
de som investerar i solkraft inte ska bli avskräckande. Jag tror att 10 års återbetalning kommer att
bli rimlig om andra förutsättningar finns. Ska fastighetsägarna bli riktigt intresserade måste det
nog till en payoff-tid i det häradet.
Jag har också förstått att en trång budget för vår förvaltning gör att de vill ha riktlinjer och
ekonomi för att hjälpa till med borttagande av skuggande träd.
Förslag: Att Avesta kommun tar fram riktlinjer för förhandsbesked till eventuella investerare i
solanläggningar när det gäller skuggande träd, samt hur kostnaderna för fällning ska hanteras.”
Miljö- och byggförvaltningens och Teknisk service gemensamma bedömning
Klimatfrågan är idag kanske den viktigaste frågan för vår och övriga arters framtid, vilket visades
igen i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Koldioxidutsläppen måste minska. Solenergi
är idag en av de miljömässigt bästa energikällorna och användandet av solpaneler bör öka på rätt
platser och med bästa möjliga lösning på respektive plats. Det finns annan teknik än den som
nämns i motionen, system där varje solcell är ansluten till sin egen optimerare vilket gör att de
kan ta vara på solens energi oberoende av varandra. Solpanelen kan då fungera tillfredställande
även om inte alla solceller är belysta samtidigt. Samtidigt måste man inse att alla hus inte är
lämpliga att montera solceller på, till exempel på grund av alltför omfattanden skuggning av träd.
Träd är viktiga och fyller en rad olika funktioner. Alla de gratistjänster som träd (och naturen i
övrigt) ger oss kallas ekosystemtjänster! Träd har till att börja med ofta höga upplevelsevärden för
betraktaren. De är viktiga för närmiljön och lokalklimatet, de ger skugga heta sommardagar och
bidrar till mildare vintrar. Träd dämpar buller, renar luften från skadliga partiklar, producerar syre
och, inte minst, så tar de upp stora mängder koldioxid och bidrar därmed till att motverka den
pågående klimatförändringen.
forts
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Träd hjälper även till att ta upp dagvatten och kan hindra läckage av näringsämnen till vattendrag
och sjöar. Träd är också viktiga för den biologiska mångfalden då mängder av olika växter,
svampar, insekter och djur lever i eller på träden eller är beroende av dem på annat sätt. Stadsträd
är ofta extra värdefulla, då de många gånger tillåts bli äldre och grövre än träden i våra
produktionsskogar.
Ytterligare ett problem med att börja ta ned träd i stor skala är att de träd som lämnas kvar blir
mer vindexponerade och därför lätt kan stormfällas.
Frågor som man måste ställa sig är hur stor miljöpåverkan blir när man tar ned träd och
transporterar bort dem och hur man väger en solpanels nytta för miljön och den enskilde
solpanelsägaren mot den nytta som träden har för miljön och allmänheten.
Miljö- och byggförvaltningen och Teknisk service gemensamma ståndpunkt är att det inte går att
ta fram generella riktlinjer för hur önskemål om borttagande av skuggande träd ska hanteras och
hur kostnaden för eventuell trädfällning ska fördelas. Det bör istället utvärderas från fall till fall.
Kommunen tillämpar en relativt restriktiv hållning vad gäller nedtagning av friska träd för att
tillgodose diverse olika önskemål och denna hållning bör även gälla när önskemålen är kopplade
till solpaneler. Endast i undantagsfall kan enstaka träd tas ned för att de skuggar solpaneler, och
då enbart i naturmark, ej parkmiljöer. Eventuell fällning kan behöva bekostas av sökanden.
Beredning
- Kommunekologens upprättade tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2020.
Beslut
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutar att anta förvaltningens och
Teknisk service gemensamma yttrande som sitt eget och därigenom förorda att
motionen avslås.
Delges: Kommunstyrelsen

__

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunstyrelsen Avesta

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 19

2020-03-03

Tillsynsplan och kontrollplan för miljöenheten
2020

Dnr: VDMB 2020-000176

Sammanfattning
Miljöenheten har upprättat en tillsynsplan för enligt miljöbalken och en kontrollplan för
tillsynen enligt livsmedelslagstiftningen.
Ärendet
Miljöenheten är skyldig att ha en aktuell tillsynsplan för tillsynen enligt miljöbalken.
Tillsynsplanen innehåller en lista över alla verksamheter/objekt som ska få planerad tillsyn
under 2020 och i många fall även inriktningen på densamma. Av praktiska skäl är
tillsynsplanen för miljöbalken uppdelad i miljöskydd och hälsoskydd.
För livsmedelskontrollen ska en kontrollplan tas fram för kontroller enligt
livsmedelslagstiftningen. Kontrollplanen ska enligt Livsmedelsverkets krav bland annat
omfatta minst tre år. Enheten har för 2020 endast en ettårig förenklad kontrollplan. För att
kunna ta fram en kontrollplan enligt Livsmedelsverkets krav måste enhetens arbetssätt
förändras och målsättningen är att detta ska vara genomfört inför verksamhetsåret 2021.
Eventuella effekter av att Hedemora kan komma att ingå i förvaltningen framöver är inte
inkluderade.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020.
Beslut
- Nämnden antar tillsynsplan och kontrollplan för miljöenheten.
Delges: Kommunstyrelsen i Avesta, Fagersta och Norberg
___
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Resursbehovsutredning miljöenheten 2020-2022

Dnr: VDMB 2020-000176
Sammanfattning
Miljöenheten saknar ungefär 7 inspektörstjänster för att kunna genomföra den tillsyn som
lagstiftaren förväntar sig.
Ärendebeskrivning
Miljöenheten är skyldig att ha en aktuell treårig behovsutredning vad gäller tillsynen enligt
miljöbalken. Livsmedelskontrollen har också krav på sig att ha en flerårig plan för personella
resurser. Även andra, mindre lagstiftningsområden ingår i miljöenhetens
resursbehovsutredning för att få en jämförbar bild av behoven på alla områden.
Eventuella effekter av att Hedemora kan komma att ingå i förvaltningen framöver är inte
inkluderade.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020.
Beslut
- Nämnden antar resursbehovsutredningen för miljöenheten.

Delges: Kommunstyrelsen i Avesta, Fagersta och Norberg
___
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Beslut om ekonomisk säkerhet, Harsco Metals
Sweden AB, Norberg

Dnr: VDMB 2020-000118
Sammanfattning
Harsco Metals Sweden AB har inlämnat ett förslag på indexuppräkning av den ekonomiska
säkerheten för etapp 1 och 3. Bolaget har indexuppräknat utifrån medelvärdet av
konsumentprisindex för år 2014 som basår till 2019. Detta motsvarar en uppräkning med
1,066. Bolaget har haft ekonomisk säkerhet för etapp 1 och den har varit på 40,4 miljoner.
Under 2019 har bolaget höjt dammvallen, detta för att möjliggöra etapp 3. Etapp 3 kan
komma att tas i drift inom en femårsperiod. Utifrån detta föreslår bolaget att det ska ställas en
bankgaranti på totalt 43,1 miljoner kronor.
Mark- och Miljödomstolen har i dom 2014-07-08, Mål nr M 1771-07, fastställt villkor om
ekonomisk säkerhet för verksamheten vid Harsco Metals Sweden AB:s anläggning i Norberg.
Utdrag ur domen:
Villkor 9. Harsco Metals Sweden AB ska innan bolaget tar i anspråk tillståndet för var och en av etapperna
1, 3, 5 och 8 av den nya deponin ställa säkerhet i form av bankgaranti för respektive etapp enligt följande.
Etapp 1
Etapp 3
Etapp 5
Etapp 8

40,4 miljoner kronor
9,1 miljoner kronor
12,8 miljoner kronor
6,5 miljoner kronor

Säkerhetsbeloppen ska indexuppräknas efter konsumentprisindex vart femte år med basåret 2014.
Säkerheten ska förvaras hos länsstyrelsen
I takt med att deponin sluttäcks och sluttäckningen godkänts av tillsynsmyndigheten får säkerheten minskas
så att den motsvarar kvarstående efterbehandlingskostnader.

forts
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Delegation
D4. Mark- och Miljödomstolen överlåter till tillsynsmyndigheten att, efter ansökan av bolaget, besluta om
minskning av säkerhet för den nya deponin i takt med att deponins sluttäcks och sluttäckningen godkänts av
tillsynsmyndigheten.
D5. Mark- och miljödomstolen överlåter till tillsynsmyndigheten att pröva ställd säkerhet för den nya deponin.
Bemyndigande
Nämnden har av Mark- och miljödomstolen fått delegation på att pröva den ekonomiska
säkerheten på deponin. Detta i enlighet med 22 kap. 25 § 10 st. miljöbalken. Nämnden har
därför rätt att fatta beslut i frågan om den ekonomiska säkerheten.
Överväganden
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att ingiven indexuppräkning av den ekonomiska
säkerheten är helt i enlighet med Mark- och Miljödomstolens dom. Vidare bedömer nämnden
att etapp 3 kan tas i anspråk efter det att den ekonomiska säkerheten är genomförd i enlighet
med Mark- och Miljödomstolens dom.
Om någon av parterna säger upp avtalet åligger det bolaget att ny bankgaranti ordnas. Vidare
förutsätter nämnden att det vid en eventuell uppsägning av bankgarantin omedelbart
rapporteras till tillsynsmyndigheten, dessutom ska bolaget då även redovisa en plan för
framtagande av ny bankgaranti.
Om bolaget inte har en bankgaranti förfaller tillståndet och deponin ska då sluttäckas och
sluttäckningen ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2020.
forts
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Beslut
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna bolagets ekonomiska säkerhet för etapp 1.
Innan etapp 3 tas i anspråk ska den ekonomiska säkerheten vara fastställd i enligheten med
Mark- och Miljödomstolens dom. Beslutet är fattat med stöd av 22 kap. 25 § miljöbalken
(1998:808).

Delges:
Harsco Metals Sweden AB, Svarvargatan 22, 73833 Norberg
vastmanland@lansstyrelsen.se (Länsstyrelsen Västmanland)

___
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Remissyttrande – Avesta – Medborgarförslag
utökning av campingen i Horndal

Dnr: VDMB 2019-000867
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att ”träskområdet som är söder om campingen ska delvis fyllas ut för
att campingen ska kunna expandera” och det framhålls även att bl.a. stora mängder
schaktmassa kommer att behöva transporteras bort från industriområdet norr om Krångede
och att dessa då skulle kunna användas till föreslagen utökning av campingen. Det anges också
att kommunen är markägare och att det i föreslaget även ingår att ett antal campingplatser
med el-stolpar ska iordningställas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, genom beslut 2019-10-29, skickat medborgarförslaget
till bildningsstyrelsen för samordnat yttrande med Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd.
Förvaltningens yttrande
De eventuella schaktmassor som kommer att uppstå vid markarbeten inom industriområdet
norr om Krångede kommer att vara markägarens, och sannolikt kommer massorna att
behövas för markberedning inom industriområdet. Om det skulle bli aktuellt för kommunen
att köpa fyllningsmassor finns regelverk kring upphandling m m att följa.
I kommunens översiktsplan har ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (s.k.
LIS-område) pekats ut för att möjliggöra viss utökning av campingen, ca 60 meter söderut,
inom strandskyddat område, vilket sträcker sig 100 m från strandlinjen. Vid utpekandet av
LIS-området har kommunen gjort bedömningen att det, ur naturvårdssynpunkt, kan vara
acceptabelt att de värden som finns i berört skogsparti får stå tillbaka, om det behövs för
campingens utveckling. Utanför LIS-området finns sannolikt inget lagstöd för att upphäva
strandskydd. Däremot finns ytterligare en del mark mellan Strandvägen och järnvägen som
inte omfattas av strandskydd, men denna del bör helst bevaras då den är än mer biologiskt
värdefull än delen öster om vägen.
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Översiktsplanen anger också att en utökning bör prövas genom detaljplaneläggning och för
hela området är bl.a. trafikbuller från såväl järnvägen som väg 68, samt risker med transporter
av farligt gods på dessa, något som behöver utredas i den lämplighetsprövning som sker i ett
sådant detaljplanearbete. Förvaltningen kommer att driva ett sådant planarbete i enlighet med
politiska beslut och direktiv enligt den ordning som gäller för detta.

Beredning
- Plan och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar att förvaltningens yttrande enligt ovan även ska vara nämndens
delyttrande till bildningsstyrelsen.
___
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Remiss – Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan samt förslag till
Boverkets allmänna råd om redovisning av
reglering i detaljplan

Dnr: VDMB 2019-001030
Ärendebeskrivning
Boverket har tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt allmänna
råd om redovisning av reglering i detaljplan. Till dessa har även konsekvensutredningar tagits
fram. Förslagen och utredningarna har sänts ut på remiss i mitten av december 2019, med
sista svarsdatum den 13 mars 2020.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd svarar på denna remiss som representant
för Avesta kommun och Norbergs kommun i planfrågor. Fagersta kommun, som den
gemensamma nämnden också representerar, har valt att svara genom ett yttrande från
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna miljö och byggförvaltning anser att remissen om allmänna råd om
redovisning av reglering i detaljplan och tillhörande konsekvensutredning ska tillstyrkas.
Västmanland-Dalarna miljö och byggförvaltning anser att innehållet i remissen om föreskrifter
och allmänna råd om detaljplan och tillhörande konsekvensutredning behöver ändras och att
den därmed ska avstyrkas med kommentarer. Förvaltningens synpunkter framgår i sin helhet
av ifylld svarsfil, men några av de delar som anses vara fel är förslagen att ta bort möjligheten
till reglering av byggnadshöjd och våningsantal i detaljplaner samt rådet att angiven höjd på
byggnadsverk bör kombineras med, och anges i förhållande till, bestämmelser om markens
höjd.
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Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2020.
Beslut
- Nämnden tillstyrker Boverkets remiss om allmänna råd om redovisning av reglering i
detaljplan och tillhörande konsekvensutredning enligt svarsfil för detta.
- Nämnden avstyrker Boverkets remiss om föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och
tillhörande konsekvensutredning med kommentarer och motivering enligt svarsfil för detta.

Delges:
Boverket, genom medskickade svarsfiler tillsammans med utdrag ur nämndens protokoll.

___
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Tillsynsplan Plan – och byggenheten

Dnr: VDMB 2020-000176
Sammanfattning
Plan- och byggenheten har upprättat en tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Ärendebeskrivning
Plan- och byggenheten är skyldig att ha en aktuell tillsynsplan för tillsynen enligt miljöbalken.
Enheten har delegationen enligt miljöbalken för strandskyddsdispenser och tillsyn av dessa vid
byggnation.
Enligt plan- och bygglagen är det endast önskvärt att tillsynsplanen tas fram.
Enheten har tagit fram ett förslag på en ettårig förenklad kontrollplan för 2020.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2020.

Beslut
- Nämnden antar tillsynsplan för plan- och byggenheten med tillägget att eventuella ökade
kostnader för utökning av tjänster hänskjuts till respektive kommuns budgetberedning.

Delges: Kommunstyrelsen i Avesta, Fagersta och Norberg
___
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Verksamhetsplan med resursbehovsutredning
Plan- och byggenheten

Dnr: VDMB 2020-000176

Ärendebeskrivning
2020 års verksamhetsplan för plan- och byggenheten har ett tydligt fokus på att uppfylla de
ålägganden som har givits både av lagstiftaren och av kommunens politiska styren. Då planoch byggenheten saknar ett antal tjänster för att vi till fullo ska kunna leva upp till lagstiftarens
intentioner måste arbetsuppgifter prioriteras bort och dessa framgår tydligt av förslaget till
verksamhetsplan.
Behovsutredningar redovisas i verksamhetsplanen för att visa på de faktiska underlag
uppgifterna grundats på
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse.
Beslut
- Nämnden antar verksamhetsplan för plan- och byggenheten med tillägget att eventuella
ökade kostnader för utökning av tjänster hänskjuts till respektive kommuns
budgetberedning.

Delges: Kommunstyrelsen i Avesta, Fagersta och Norberg
___
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Tillsyn om olovlig åtgärd, uppställd båt inom
fastigheten Grönvallen 1:5 i Avesta kommun

Dnr: VDMB 2018-000753
Fastighetsägare
Ärendebeskrivning
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning fick 2018-08-13 in en anmälan om en
olovligt uppställd båt inom fastigheten Abborren 5. Enligt anmälan står möjligtvis en del av
båten inne på grannens fastighet. Båten har inte blivit inmätt men står i direkt anslutning till
grannens fastighet utan lov eller medgivande från grannen. Nämnden förelade 2019-04-09
fastighetsägaren att ta bort båten från fastigheten så att de krav som ställs enligt PBF 6 kap. 2
§ uppfylls senast 4 månader efter att ha tagit del av beslutet. Nämnden förelade även
fastighetsägaren med en sanktionsavgift på 6 825 kronor.
Fastighetsägaren mottog beslutet 2019-05-10 vilket innebär att båten skulle ha varit borta
senast 2019-09-10.
2019-09-04 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om den sista dagen för att
flytta båten närmade sig. Ingen kommunikation kom ifrån fastighetsägaren.
2019-10-28 har fastighetsägaren betalat byggsanktionsavgiften.
2019-12-02 skickas ett meddelande ut till fastighetsägaren med information att vi har varit
förbi fastigheten och kunnat konstatera att båten fortfarande står kvar. Och efter
påtryckningar från den klagande så måste vi ta till åtgärder. Fastighetsägaren hade till 2019-1220 att inkomma med information om varför detta inte blivit åtgärdat och hur fastighetsägaren
tänkt att gå vidare.
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2019-12-18 inkom fastighetsägaren med en skrivelse. (bifogas)
”Ang olovligen uppställd båt – Grönvallen 1:8
Med anledning av Er skrivelse anför jag följande.
Båten vägen 10,5 ton. På grund av det myckna regnandet de senaste månaderna erfordras extraordinära
åtgärder för att lyfta båten då marken till följd av nederbörden blivit mycket mjuk. Jag måste då rekvirera den
största kran som finns i närområdet och det kostar mycket att hyra den. Dessutom måste den stå på riksväg
70 som måste vara avspärrad under några timmar medan lyftet pågår. Hur ska jag få tillstånd till detta?
Marken var mjuk redan när den kran som jag rekvirerade för att ställa upp båten. Det mjuka underlaget
gjorde att kranen höll på att välta och föraren var nödsakad att ställa ner båten där den står.
Egna försök att flytta båten omöjliggörs av mitt svåra handikapp som binder mig vid sängen sedan sju år.
Min förhoppning är att kunna sälja båten till en spekulant vilket dock inte kan verkställas förrän till våren
när marken hunnit torka upp ordentligt för att lyft och borttransport ska vara möjlig.
Grönvallen 2019-12-18”
Fastighetsägaren har i en skrivelse 2020-01-21 blivit informerad om att ett nytt föreläggande
kommer att utföras.
2020-01-27 samt 2020-01-28 har fastighetsägaren tagit emot denna information då
fastighetsägaren har två adresser.
2020-02-04 inkom fastighetsägaren med en ny skrivelse gällande föreläggandet. (bifogas)
”ANG UPPSTÄLLD BÅT – GRÖNVALLEN 1:5 I AVESTA KOMMUN
Jag har i mitt förgående yttrande framhållit, att det på grund av markens beskaffenhet till följd av mycken
nederbörd hittills varit omöjligt att flytta båten. Den lyftkran som rekvirerats för ändamålet har ej på grund av
markens beskaffenhet kunnat utföra sitt arbete med att flytta båten.
forts
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Min bedömning är, att jag innan tidsfristen löpt ut – det vill säga inom sex månader – ska kunna flytta
båten till en plats 4,5 meter från tomtgränsen. Under våren och sommaren bör marken rimligen torka upp så
pass att lyftkranen kan utföra sitt arbete.
Avesta 2020-01-30”
Gällande bestämmelser
Trots 1 § krävs det in bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en
anläggning som avses i 1 § 2, om det är en fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt,
husvagn eller husbil som
a) Placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,
b) Är av säsongskaraktär,
c) Inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
d) Inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde
som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).
Åtgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de
grannar som berörs medger det.
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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Bedömning
Plan- och byggenheten bedömer att grannen inte har medgett placeringen av båten. Den har
även inte blivit flyttad enligt tidigare föreläggande. Åtgärder måste därför vidtagas snarast.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 3 januari 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar med stöd av PBL 11 kap. 19 och 37 §§ att förelägga fastighetsägaren av
vid vite om 100 000 kronor ta bort båten från dennes placering på fastigheten senast 6
månader efter att tagit del av beslutet. Nämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att
utföra åtgärden.
- Nämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att hos Mark- och miljödomstolen ansöka
om utdömande av vitet på 100 000 kronor mot fastighetsägaren när tidsfristen om 6
månader från att tagit del av beslutet gått ut.

Upplysningar
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Delges: Fastighetsägaren med mottagningsbevis
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Medborgarförslag – Nytt vägnamn i centrala
Norberg

Dnr: VDMB 2019-000407
Torbjörn Norgren har till Norbergs kommun föreslagit att den nya vägen vid Frida Hansdotter
Arena åsätts namnet Lilian Fernqvists Gata/Allé/Gränd. Enligt medborgarförslaget är Lilian
Fernqvist grundare till Abrahamsgården i sin nuvarande form och var även mycket aktiv inom
turismen i Norberg. Den nya vägen sträcker sig från Fagerstavägen över den nya bron till Ågatan.
Se vidare bifogade handlingar.
Vid namnsättning av vägar och platser gäller att god ortsnamnssed ska tillämpas. Dagens
namnvårdande myndigheter uppmanar till eftertanke och försiktighet när det gäller användning av
så kallade memorial-namn som det nu är fråga om. Vidare rekommenderas att låta tiden hinna ge
perspektiv på personen och dennes gärning. Enligt god ortsnamnssed bör personen i fråga även
vara tillräckligt känd av allmänheten.
Mot bakgrund av den information och de fakta som har framkommit i ärendet anser Västmanland
Dalarnas miljö- och byggförvaltning att kriterierna för att använda memorialnamn i huvudsak är
uppfyllda. Den första sträckan från Fagerstavägen norrut utgörs dock av parkeringsyta och bör
enligt förvaltningen mening inte namnsättas. Med anledning härav är förvaltningens förslag att
den nyanlagda gång- och cykelvägen med tillhörande bro fram till Ågatan åsätts namnet Lilian
Fernqvists promenad. Se kartbilaga.
Förvaltningen för Demokrati och samhällsutveckling i Norberg har beretts möjlighet att lämna
synpunkter i ärendet.
Kommunfullmäktige i Norberg har överlämnat ärendet för beredning och beslut av VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Beredning
- Kart- och mätenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar att den nya gång- och cykelvägen med tillhörande bro från parkeringen
vid Frida Hansdotters Arena fram till Ågatan åsätts namnet: Lilian Fernqvists promenad.
___
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Delgivningar

1. Avesta kommun kommunstyrelsen § 3, dnr KK 2018-000322 214. Saken: Detaljplan
för Område söder om Lönngränd - Antagande. Beslut: Upprättat granskningsutlåtande
2, daterat 20 december 2019, godkänns. Detaljplan för Område söder om Lönngränd,
upprättad 20 december 2019, antas.
2. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 3, dnr KK 2020000005 255. Saken: Upplåtelse av ekonomibyggnad och tomtmark på Björkarsbo 3:5.
Beslut: Förslag till avgiftsfritt nyttjanderättsavtal på två år för ekonomibyggnad och
markområde om ca 4000 m2 av Björkarsbo 3:5 med Peter Nilsson och Veronica
Hedlunds godkänns.
3. Avesta kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott § 7, dnr KK 2019-000333 912.
Saken: Remiss – Josefine Folkjerns och Åsa Ängsveds m.fl. medborgarförslag om
klimatnödläge, följa Parisavtalet samt upprättande av plan för fossilfri kommun senast
2030. Beslut: Medborgarförslaget skickas till kommunkansliet/utredarna, V-Dala
miljö- och bygg/hållbarhetsstrategen, Gamla Byn AB, ungdomsrådet,
funktionshindersrådet och pensionärsrådet för yttrande. Utredarna uppdras att
samordna yttrandet.
4. Fagersta kommun, kommunstyrelsen KS § 6, dnr 2018/0347. Saken: Förslag om
Vilhelminaparken. Beslut: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbud uppdras att i
dialog med varumärkesgruppen genomföra trivselskapande åtgärder, inkluderat en så
kallad food court, i Vilhelminaparken enligt ”Förslag på trivselskapande åtgärder år
2020” inför Våryran 2020.
5. Fagersta kommun, kommunstyrelsen KS § 12, dnr 2019/0230. Saken: Fråga om köp
av mark för uppförande av bostadshus. Beslut: Kommunstyrelsens beslut från 3
september 2019, paragraf 217, kvarstår. Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund ombeds hantera frågan om tillfartsväg, som ska ingå som
del i avtal till överlåtelse av marken och innefatta att överenskommet ansvar ska
överföras vid framtida överlåtelser, att intressen har ansvar att ställa i ordning en
grusad och inte överdrivet stor tillfartsväg, att intressenten ansvarar för vägen
liksomskötsel och underhåll av denna, samt att vägen ska vara tillgänglig för
allmänheten.
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6

Fagersta kommun, kommunstyrelsen KS § 32, dnr 2020/0014. Saken:
Projektorganisation för framtagande av ny översiktsplan för Fagersta kommun.
Beslut: Föreslagen projektorganisation, daterad 14 januari 2020, med undantag av den
så kallade beställargruppen, godkänns. Kommunstyrelsen tar fram förslag till hur en
beställargrupp ska utformas och lämnar besked om detta till plan- och byggenheten.

7

Fagersta kommun, kommunstyrelsen KS § 35, dnr 2020/0028. Saken: Förslag till
kopieringstaxa för utlämnande av allmänna handlingar vid Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning. Beslut: HR och utveckling ombeds yttra sig i ärendet.

8

Norbergs kommun, allmänna utskottet § 12, dnr NBGK 2017/0217. Saken:
Granskning av reviderad avfallsplan för att förebygga och begränsa nedskräpning.
Beslut: Den omarbetade versionen av Avfallsplan 2020-2030 godkänns. Norbergs
kommun kompletterar avfallsplanen med följande mål och åtgärder som kommunen
avser att arbeta med för att förebygga och begränsa nedskräpning: Norbergs kommun
utför två skräpmätningar per så. Nedskräpningen har minskat 20 procent till år 2024.

Tove Winqvist Owetz
Ordförande

Yvonne Eisner
Tf Nämndsekreterare

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunstyrelsen
Avesta - Fagersta - Norberg

UTDRAGSBESTYRKANDE

