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Beslutande Tobias Nordlander (S)
Per Jörgensen (S)
Johanna Skottman (S)
Benny Andersson (V)
Erkki Visti (C)
Markku Ollila (S) tjg. ersättare
Saga Laaksonen (M) tjg. ersättare

Övriga deltagande Carina Rosendal
Erik Munktell
Jan-Erik Mattsson
Monica Magnusson
Sabine Dahlstedt
Marie Andersson

Utses att justera Markku Ollila

Justeringens plats och tid Kommunkontoret Surahammar,
torsdagen 29 augusti 2013, kl. 14.00

Paragrafer 69-76

Underskrifter Sekreterare
Marie Andersson

Ordförande
Tobias Nordlander

Justerande
Markku Ollila

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-08-29 – 2013-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 69 Dnr: 2013.0458   042

Budget 2014

Christina Sandin, ekonomichef, presenterar ett förslag till budget för 2014

BILAGA
Budget 2014

I ärendet yttrade sig 
Saga Laaksonen (M)

Bygg- och Miljönämnden beslutar,
rekommendera kommunstyrelsen besluta

godkänna förslag till Budget 2014
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 70 Dnr:2013.00459   042

Delårsbokslut med prognos, januari-juli 2013 

Ekonomichef, Christina Sandin, redovisar delårsbokslut och prognos per juli 2013

Prognos fås vid sittande bord

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

godkänna delårsbokslut och prognos per juli 2013
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 71 Dnr: 2013.0379.   409

Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Rävnäs vattentäkt – 
Halkbekämpning med vägsalt på länsväg 252 inom primär skyddszon för Rävnäs 
vattentäkt 2013-2014
Trafikverket har inkommit med en ansökan om att utföra halkbekämpning med vägsalt längs väg 252 inom 
den primära skyddszonen för Rävnäs vattentäkt under perioden 1 oktober 2013 – 31 maj 2014. Trafikverket 
hemställer även om att tillståndet får verkställas omedelbart, oaktat att beslutet inte vunnit laga kraft.

Trafikverket föreslår att tillståndet villkoras med skyldighet för Trafikverket att till kommunen inkomma med 
uppgift om saltförbrukning i ton samt saltindex för vägsträckan under tillståndsperioden. Uppgifterna ska 
redovisas för kommunen senast tre veckor efter tillståndsperiodens slut. Redovisningen kan även lämnas på 
kommunens begäran månadsvis under tillståndsperioden. 

Saltindex
Vid beräkning av saltindex jämförs rekommenderad saltgiva per vädertillfälle med verklig förbrukning. 
Väderdata hämtas från Trafikverkets VViS-system (vägvädersystem) och från SMHI:s mesoskaliga 
väderanalyser.

Laghänvisning
För Rävnäs vattenskyddsområde finns vattenskyddsföreskrifter som är beslutade av kommunfullmäktige (KF 
§ 1, daterat 2011-01-24). Efter överklagan av delar av beslutet har regeringen fastställt (M2011/2309/Ma/M, 
daterat 2012-02-02) att länsstyrelsens beslut (dnr. 505-410-11, daterat 2011-05-20) gäller i fråga om spridning 
av vägsalt för halkbekämpning. Enligt länsstyrelsens beslut råder därmed tillståndsplikt för spridning av 
vägsalt inom den primära skyddszonen för Rävnäs vattentäkt.

Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även 
om det överklagas.

Remissinstanser
Ärendet har remitterats till Surahammars KommunalTeknik för yttrande. De anser att ett eventuellt tillstånd 
ska villkoras med skyldighet för Trafikverket att inkomma med uppgifter om saltförbrukning för vägsträckan 
under tillståndsperioden. I samband med uppgifterna bör Trafikverket även förtydliga vilken vägsträcka som 
saltindex och saltförbrukning avser. Det är ett önskemål från bolagets sida att Trafikverket även inkommer 
med saltförbrukning och index för resterande väg genom vattenskyddsområdet. Ett eventuellt tillstånd föreslås 
villkoras med skyldighet att vid en eventuellt ökad saltgiva redovisa orsakerna till ökningen. Om 
väderförhållandena är orsaken bör en jämförelse med närregionen (där jämförbara väderförhållanden råder) 
redovisas. 

Bolaget vill också påminna om att det är grundvattentäkten som är det primära i frågan. Kloridhalterna i täkten 
utmed vägen varierar, i vissa provpunkter utmed vägen har grundvattnet så pass höga kloridhalter som runt 
900 mg/l, vilket indikerar en känslighet för ökande kloridhalter. Tidigare trend med ökande 
kloridkoncentration i grundvattentäkten har med all sannolikhet orsakats av vägsalt. Det är därför positivt att 
givorna minskat de senaste åren vilket tycks vara anledningen till den avtagande trenden med ökande 
kloridkoncentration i grundvattentäkten. Det är därför av stor vikt att saltgivorna forsätter att hållas så låga det 
går och att alla skyddsåtgärder prioriteras i samband med halkbekämpning inom skyddsområdet.

Forts. sid 5

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. § 71

Kommunicering
Surahammars KommunalTekniks yttrande har kommunicerats med Trafikverket. De har framfört att den 
saltförbrukning och saltindex som redovisas är för sträckan mellan Ramnäs (väg 66) och infarten till 
Surahammar som är 5,75 km lång. Anledningen till denna redovisning är att Trafikverket av kontinuitetsskäl 
vill har samma väglag på nyss nämnda vägsträcka och därför använder samma saltgiva längs hela vägsträckan. 
I redovisningen har även förbrukningen uttryckt i ton per km framgått vilket gör det enkelt att räkna ut 
förbrukningen i ton inom t.ex. den primära skyddszonen. För att enkelt kunna jämföra med historiska data 
föreslår Trafikverket att de även i fortsättningen använder den 5,75 km långa vägsträckan för uppföljande 
redovisning.

Surahammars KommunalTekniks åsikt om att Trafikverket ska redovisa orsakerna till en ökad saltgiva och att 
jämförelse ska ske med närregionen om väderförhållanden är skälet till ökningen, bemöter Trafikverket med 
att en sådan redovisning skulle medför ett stort merarbete och Trafikverket ställer sig frågan hur resultatet 
skulle förbättra verksamheten och kan inte se hur en mer detaljerad uppföljning skulle kunna minska 
saltförbrukningen. Trafikverket förklarar att redovisningen för den aktuella vägsträckan sker på en mycket 
detaljerad nivå och att uppföljning på andra vägsträckor inte sker på sådan detaljnivå utan där följs 
förbrukningen upp per driftområde och vägklass. 

Miljökontorets bedömning
Trafikverket har ansökt om tillstånd för spridning av vägsalt inom vattenskyddsområdet hos nämnden under de 
två föregående vintersäsongerna. Säsongen 2011/2012 avgjordes ärendet slutligen i Mark- och miljödomstolen 
(M 6763-11, daterat 2012-06-08) som fastställde att länsstyrelsen beslutade tillstånd (dnr. 505-4595-2011, 
daterat 2011-11-15) för åtgärden med tillhörande villkor skulle gälla. 

Miljökontoret bedömer att det sedan föregående vintersäsonger inte tillkommit några nya fakta som ändrar 
förutsättningarna för tillståndsprövningen utan att tillstånd bör ges till Trafikverket den ansökta perioden. 
Tillståndet bör förenas med villkor och Trafikverkets förslag till villkor bör kompletteras med krav på att 
samtliga enskilda saltinsater ska journalföras med uppgifter om tidpunkt, saltmängd samt temperatur och 
övriga väderomständigheter som ligger till grund för och motiverar saltinsatsen.

Surahammars KommunalTeknik AB framför i sitt yttrande att Trafikverket bör förtydliga vilken vägsträcka 
som saltindex och saltförbrukning avser. Trafikverket framför i sitt yttrande över Surahammars 
KommunalTekniks synpunkter på ansökan, att de redovisar förbrukning och saltindex för hela vägsträckan 
mellan Ramnäs och infarten till Surahammar, d.v.s för en längre vägsträcka än den som passerar genom det 
primära vattenskyddsområdet. Miljökontoret anser att redovisningen bör fortsätta ske för den vägsträcka som 
hittills redovisats för möjliggöra historiska jämförelser. Miljökontoret bedömer att krav endast kan ställas på 
den vägsträcka som är belägen inom den primära skyddszonen. Dock kan Trafikverkets redovisning 
förtydligas vad gäller vilken vägsträcka redovisade uppgifter gäller för.

Bolaget anser även att villkor bör ställas på att Trafikverket redovisar orsakerna till en ökning av saltgivan och 
om väderförhållandena är skälet till ökningen bör en jämförelse med närregionen ske. Miljökontorets 
bedömning i frågan är att en sådant villkor inte är möjlig att formulera med tillräcklig tydlighet då det inte 
finns något jämförvärde eller startvärde att utgå från vare sig vad gäller saltförbrukning eller saltindex. Det är 
inte heller möjligt att bestämma vad som är det optimala värdet respektive saltsäsong. 
Trafikverket har också framfört att de inte ser värdet av en sådan redovisning. Det finns dock inget hinder mot 
att Trafikverket redovisar varför saltförbrukningen och saltindex påtagligt avviker från föregående års 
redovisning om så är fallet. Miljökontoret kan även kräva kompletteringar i redovisningen om angivna 
uppgifter bedöms behöva ytterligare motivering.
Forts. sid 6
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. § 71

I ärendet yttrade sig 
Markku Ollila (S)
Saga Laaksonen (M)
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar

att enligt länsstyrelsens beslut, dnr. 505-4595-2011, daterat 2011-11-15, ge Trafikverket tillstånd till att utföra 
halkbekämpning med vägsalt längs väg 252 inom den primära skyddszonen för Rävnäs vattentäkt. För 
tillståndet gäller följande villkor:

Redovisning ska ske av saltförbrukning i ton och saltindex för vägsträckan den aktuella perioden. Den slutliga 
redovisningen ska vara indelad i kalendermånader. Av redovisningen ska det tydligt framgå om uppgifterna 
även omfattar den vägsträcka som sträcker sig utanför den primära skyddszonen.

Samtliga enskilda saltningsinsatser ska journalföras med uppgifter om tidpunkt, saltmängd samt temperatur 
och övriga väderomständigheter som ligger till grund för och motiverar saltningsinsatsen.

Uppgifterna ovan ska redovisas för miljökontoret senast tre veckor efter tillstånds-periodens slut. Uppgifterna 
ska kunna lämnas till miljökontoret under tillståndsperioden om så begärs.

att tillståndet gäller perioden 2013-10-01--2014-05-31, samt

att beslutet enligt 26 kap 26 § miljöbalken ska gälla omedelbart även om det överklagas.

_____

Avgift enligt taxa för Bygg- och Miljönämnden är 3 500 kr. Avgiften faktureras separat.

Bilaga: Hur man överklagar
Delgivningskvitto

Sändlista: Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna

Kopia för kännedom: Surahammars KommunalTeknik AB, Box 10, 735 21 Surahammar

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 8 (13)

BMn § 72 Dnr: 2013.0334.274

Bostadsanpassningsbidragsärende

Ansökan avser
Bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574

Redogörelse för ärendet
Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för återmontering av två elektriska dörröppnare på entrédörrar.

Sökanden har år 2008 beviljats bostadsanpassningsbidrag för bl.a. installation av två elektriska dörröppnare på 
befintliga entrédörrar (dubbeldörr). Han har sedan på egen bekostnad bytit ut dessa pardörrar mot ett par nya.  
Han har då låtit återmontera dörröppnarna och söker nu bostadsanpassningsbidrag för återmonteringen. 
Kostnaden för detta är enligt fakturakopia 8 303 kronor.

Förslag till beslut
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för sökt åtgärd.

Skäl till beslut
Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner.  
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för  
den funktionshindrade. 

Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av  
anpassning. 

Bidrag lämnas inte för grundläggande bostadsfunktioner, normalt bostadsunderhåll eller byggtekniska  
brister.

Enligt praxis kan man enbart få bidrag en gång för en funktion - dörrautomatik. Ansvaret för konsekvenserna 
av att husägaren (= sökanden) byter dörrar, dvs. sköter det normala fastighetsunderhållet, ligger på husägaren. 
Att flytta över dörrautomatiken måste anses vara en naturlig följdåtgärd för dörrbytet, varför det åligger 
husägaren att bekosta överflyttningen.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan inkommen 2013-06-03
Fakturakopia
Tjänsteskrivelse upprättad 2013-06-24
Sökandens yttrande daterat 2013-08-13

Kommunikation
Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sökanden enligt 17 § förvaltningslagen.
Sökanden har yttrat sig i skrivelse daterad 2013-08-13.

I ärendet yttrade sig 
Saga Laaksonen (M)
Johanna Skottman (S)
Benny Andersson (V)

Forts.sid 10
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts. § 72

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

att bostadsanpassningsbidrag inte beviljas för sökt åtgärd

_____

Beslut skickas till: 
Sökanden med besvärshänvisning 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn §  73 Dnr: 2013. 0444

Förslag till nya hastighetsföreskrifter på väg 66, Västmanlands län och 
konsekvensutredning  enligt förordningen (2007:1244)

Väg 66 sträcker sig i sin helhet mellan väg E18, Västerås och riksgränsen mot Norge, vid Stöten nordväst om 
Sälen. Vägen lämnar Västmanlands län vid länsgränsen till Dalarnas län nordväst om Oti. Vägen ingår i det 
regionala vägnätet och är av riksintresse. Vägen är en viktig länk mellan Mälardalen och Dalarna och utgör en 
transportled för trafik till och från Stockholm. Den är också viktig för arbetspendlingen i länet och sträckan 
mellan Västerås och Surahammar är en prioriterad sträcka för kollektivtrafiken.  

Syftet med konsekvensutredningen och beredningsunderlaget är att väg 66 inom Västmanlands län är att 
sträckan mellan Västeråsleden, som utgör södra anslutningen till Surahammar, och väg 233 vid Sothällen 
byggs om till mötesseparerad landsväg med mitträcke. Målet är att hela vägen 66 i Västmanlands län ska 
byggas ut till mötesseparerad landsväg och få hastigheten 100 km/tim.

Sträckan mellan Surahammar och Sothällen ingår i länsplanen och färdigställandet beräknas till den 31 
oktober 2013.

Trafikverket föreslår följande hastighetsbegränsningar för väg 66 i Västmanlands län;

Delsträcka 1 mellan väg E18, trafikplats 130, Bäckbymotet, Västerås och 1 250 meter söder om väg 68/69, 
Fagersta är på sträckorna mellan 200 meter norr om väg 631 (Norrleden), Västerås och Västeråsleden i 
Surahammar samt mellan 300 meter norr om väg 233, Sothällen och 1 250 meter söder om väg 68/69, Fagersta 
sedan tidigare utbyggda till mötesfri landsväg där körriktningarna är separerade med mitträcke. Dessa sträckor 
uppfyller således kriterierna för 100 km/tim avseende mötesseparering och sidområden vilket motiverar att 
befintliga hasighetsbegränsningar om 100 km/tim behålls på sträckorna.

BILAGA
Delsträcka 1

Bygg- och Miljönämnden beslutar,

i enlighet med Trafikverket förslag

att göra uppföljningar av hastigheten under året

_____

Beslut skickas till 
Trafikverket, 781 89 Borlänge

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 11 (13)

BMn § 74 Dnr: 2013.0005.  000

Anmälan om delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.

Byggärenden (B)
Bygglov inklusive startbesked
§ 048, 056, 057, 058, 059, 062, 063, 064, 067, 068, 069, 072, 073, 077, 078, 082, 084
Marklov
§ 060 
Slutbesked 
§ 061, 065, 071, 081, 083, 085
Startbesked 
§ 047, 052, 055, 070, 076, 079, 080, 
Slutbevis 
§ 066

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) 
§ 018 (ändring), 021, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 
047, 048

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PR)
§ 018, 019, 020, 021, 

Blomlådor som farthinder (T)
§ 007, 

Miljöärenden (M)
Föreläggande om försiktighetsmått och skyddsåtgärder: § 76
Installation av värmepump: § 75, 77 
Beslut om riskklassning av livsmedelanläggning samt årligkontrollavgift: § 64, 65, 73, 
Inrättande av avloppsanordning: § 72, 74, 78, 79, 82, 83
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om årlig avgift: § 80
Bestridande av årlig faktura: § 81

Ordförandebeslut (O)
§ 004, 005 

Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 75 Dnr: 2013.0006.  000

Meddelanden

Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:
 
1. Beslut från regering, Länsrätten, Kammarrätten, Tingsrätt:

• Slutligt beslut från Nacka Tingsrätt
• Dom från Nacka Tingsrätt

2. Från Livsmedelsverket
• Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedelskontrollen 2012

3. Från Lantmäteriet:
• Underrättelse om avslutad förrättning, Olberga 1:34, 11:1, 12:1, 13,1.

4. Information Miljöinspektör:
Skrivelse: 

• Kontroll enligt livsmedelslagen, 5 st
• Tillsyn enligt livsmedelslagen, 2 st
• Bekräftelsebrev angående inlämnad kontrollrapport för stationär kyl-/värmepumpanläggning, 

2 st
• Begäran om årsrapport
• Årsrapport 2012, 6 st
• Överklagan av Bygg- och miljönämndens beslut BMn § 42, daterat 2013-05-06 angående

nedskräpning
• Lokala referensmätningar av gammastrålning
• Kommunicering av miljösanktionsavgift för utebliven årlig läckagekontroll av

kyl/värmepumpanläggning 2012
• Hantering av massor vid återställande av sten-/grusyta till naturmark
• Redovisning av saltförbrukning längs väg 252 inom Surahammars kommun
• Beställning av sjökalkning – Surahammars kommun
• Beviljande av uppskov
• Anmälan av driftstörning, Virsbo ARV
• Inlämnad anmälan om förorenad mark, Surahammars f.d. kemiska tvätt, Surahammar 9:165
• Underrättelse

Yttrande:
• Radonbidragsansökan, 2 st
• Ansökan om tillstånd med dnr A089.683/2013
• Ansökan om tillstånd med dnr A166.191/2013

Förslag till beslut
Bygg- och Miljönämndens beslutar,

att lägga meddelandena med godkännande till handlingarna
_____
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMn § 76

Information

Per Jörgensen (S) informerade om stora cisterner i Gammelby, Virsbo nedanför järnvägen, som inte ser så 
fräscha ut. Erik Munktell, miljöinspektör, och Per Jörgensen (S) ska träffas och se vilka markägarförhållanden 
som råder på aktuell plats.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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