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§ 157

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Presenterad dagordning fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2020-10-21

§ 158

Dnr 2019.678.041

Ekonomisk rapport september 2020
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för
perioden januari till och med den sista september 2020.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppvisar den 30 september ett
överskott på 5,5 mnkr. Överskottet har ökat jämfört med augusti och då var
överskottet 3,7 mnkr men det finns en eftersläpning av leverantörsfakturor
för utförda arbeten. Förväntad prognos vid årets slut uppskattas i dagsläget
till att utfallet kommer att bli desamma vad som budgeterats.
Nämndens budgetram för 2020 med plan för 2021 och 2022 har fastställts av
kommunfullmäktige till 56,7 mnkr. I år har verksamheternas utfall följts upp
varje månad samt redovisat uppföljningen vid varje sammanträde.
Förvaltningen bedömer att utfallet för helåret kommer att överensstämma
med budget 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 8
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens
ekonomiska uppföljning för perioden januari till och med september
2020.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning av nämndens pågående investeringar för 2020.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
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§ 159

Dnr 2020.427.041

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål och
budget 2021
Sammanfattning
Ekonomichef och hållbarhetsstrateg informerade på sammanträdet om
förändringar i styrmodellen för att utveckla mål och budget processen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag för
nämndens verksamheter och tillika förvaltningens mål och budget för 2021.
Förslaget utgår från de anvisningar som lämnats av kommunstyrelsens
budgetberedning när det gäller anvisade volymer, effektiviseringar och
ambitionsförändringar inför 2021. Enligt anvisning ska nämnderna under
oktober besluta om mål och budget för 2021.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens anvisade ram för 2021 är 52,5 mnkr.
Viktig förändring i nämndens verksamhet är att förvaltningen bland annat
har tagit hänsyn till att medel (4,2 mnkr) som avser tomställda lokaler, ska
frigöras till kommunstyrelsens förfogande. Detta är en konsekvens av
tidigare beslut under 2020 som innebär att nämnden upphör att vara
lokalhållare för kommunala verksamhetslokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15
oktober 2020 med tillhörande bilaga 1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till mål- och budget för 2021.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att söka kontakt med Sveaskog i syfte
att genomföra detaljplanens intention med bostadsutveckling inom
gällande detaljplan i Stjärnsund, Dp Q 15.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera grönområden i byar/orter
som ligger utanför Hedemora stad och att rapportera till nämnden under
hösten 2021 om förslag på åtgärder som medför likvärdiga
boendevillkor för alla. I uppdraget ingår att på lämpligt vis föra dialog
med de boende samt vägföreningar i de aktuella områdena.
___
Forts. § 159
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§ 160

Dnr 2020.427.041

Investeringsärende Rostugnen
Sammanfattning
I samband med planerat underhållsarbete av en kommunägd kulturhistorisk
byggnad upptäcktes ett större reparationsbehov jämfört med tillgänglig
dokumentation om tidigare arbeten. Byggnaden som är fornminne kallas för
Rostugnen och är den enda del som finns kvar av en äldre hyttanläggning i
Vikmanshyttan.
Brädtaket är i dåligt skick och behöver bytas och tjäras. Slaggstenspipan är i
stort behov av reparation och putsning. Plåttaket på slaggstenspipan är i
behov av lagning alternativt byte av plåt. Midjebandet på slaggstenspipan
har skador som behöver åtgärdas och slaggstensmuren är i behov av en
krönplåt för att minska frostpåverkan i murkonstruktionen. Därutöver behövs
ordinarie underhållsarbete så som tjärning av brädtaket, ommålning av
slamfärgad fasad samt ommålning av dörrar och fönsterluckor.
Investeringen om cirka 1,150 mnkr behövs för att bevara rostugnen som
fornminne, besöksmål och samlingsplats.
Ett senareläggande av renoveringen kan innebära allvarliga konsekvenser för
byggnadens konstruktion.
Motivering till beslut
Rostugnen har framförallt ett stort historiskt värde som väl bevarad
fornlämning, och även som besöksmål samt en viktig social samlingsplats
för befolkningen på orten.
En renovering, framförallt ett helt tak, och förhindrandet av
frostsprängningar i slaggstenspipan är avgörande för livslängden på ugnen
som finns inne i denna byggnad.
Vid tidpunkten för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
av nödvändiga investeringar inför 2021 hade inte förvaltningen denna
information. Omfattningen av fornminnets skick var därför inte känt och för
att kunna inspektera fornminnet fordrades att byggnadsställningen att
kommit på plats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21
september 2020 med tillhörande bilaga
Forts. § 160
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Forts. § 160
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning för fortsatt beredning.
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§ 161

Dnr 2020.798.406

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Sammanfattning
I samband med att EU hade beslutat att införa en ny kontrollförordning, EU
2017/625 antog kommunfullmäktige en reviderad taxa som skulle börja gälla
från och med den 14 december 2019.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har uppdragit till förvaltningen att
under 2020 göra en översyn av samtliga taxor inom nämndens
ansvarsområde. I underlagen till varje specifik taxa som omfattas av denna
översyn, har förvaltningens tjänstepersoner utgått från de anvisningar som
lämnas av Sveriges kommuner och regioner.
Översynen har beretts av förvaltningsekonom i nära samverkan och dialog
med förvaltningens verksamheter. I översynen har det ingått att jämföra
gällande taxor i Hedemora kommun med olika kommuner i Dalarnas län.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13
oktober 2020 med tillhörande bilaga 1, taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Förslag till kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
besluta att:
1. Nuvarande livsmedelstaxa beslutad av kommunfullmäktige 2019-11-27
§ 193 upphör 2020-12-31.
2. Anta ny livsmedelstaxa att gälla från och med 2021-01-01 i enlighet
med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag den 13 oktober
2020.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 162

Dnr 2020.402.231

Nybyggnad av enbostadshus och garage
Sammanfattning
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus och garage med cirka 290 m2
bruttoarea. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom
sammanhållen bebyggelse. Området ligger inom översiktsplan för Hedemora
kommun och har inte pekats ut som ett särskilt värdefullt område för
kulturmiljö- eller naturvård.
Motivering till beslut:
För att bygglov ska meddelas krävs enligt anpassningskravet att byggnaden
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, platsens kulturvärden och intresset av en god
helhetsverkan (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL). Vidare ska ett
bebyggelseområdes särskilda historiska och kulturhistoriska värden skyddas
och dess karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap. 6 § tredje stycket
PBL). Kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden ska inte tolkas som
ett hinder mot ett nyskapande eller att all bebyggelse måste följa
omgivningens mönster. Utgångspunkten måste vara att åtgärderna ska tillför
helhetsbilden positiva värden och inte förvanska egenskaper som är värda att
bevara. Kravet på anpassning ska inte heller leda till att nytillkommande
byggnader kommer att sakna eget värde och uttryck. Den yttre utformningen
blir alltid en avvägning mellan anpassning, tekniska förutsättningar, rådande
stilideal samt byggherrens och arkitektens vilja att ge en byggnad en egen
form.
Mälby är en by med anor från 1300-talet och karaktäriseras av en varierad
bebyggelsestruktur. Byns ursprungliga ålder är okänd, men det äldsta
belägget för Mälby är samtida med det första belägget för Hedemora. Den 10
mars 1362 bytte Thomas Unge till sig gods i Mälby ”parochia Henamorum
in Vigge in Mädhalby”. Mälby består av större och mindre gårdsenheter,
bostadshus, ekonomibyggnader och sommarstugor. De äldre gårdarnas
placering på tomterna följer ofta en traditionell struktur som t ex
mangårdsbyggnader med tillhörande mindre sidobyggnader, som placerats i
vinkel mot huvudbyggnaderna.
Byggnaderna är till största delen uppförda i trä och många av dem är målade
i falurött vilket är den dominerande färgsättningen i Mälby, men också i de
flesta av byarna i Dalarna. Det förekommer dock i några fall även att
fasaderna är målade i vitt, gult och grått.
Forts. § 162
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Forts. § 162
Takens utformning består till övervägande delen av sadeltak men det finns
även byggnader med så kallat bruten takform. Takmaterialet på bostadshusen
utgörs av rött taktegel eller plåt.
Aktuellt hus blir grått och garaget blir rött, vilket är en tydlig koppling till
den äldre bybebyggelsen i området, där huvudbyggnaderna är röda, vita,
gråa eller gula och uthusen alltid är röda.
Vidare har huset anpassats vad gäller takmaterial, takfärg, taksprång och
fasad mot gatan utformats i enlighet med den äldre bybebyggelsen vilket
bidrar till intrycket av att byggnaden är väl anpassad till området.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att sökt byggnation
har ett eget uttryck samtidigt som det är välanpassat till området och utgör en
lämplig övergång i utformningen mellan den äldre bybebyggelsen i norra
Mälby och nybyggnationerna i södra Mälby.
Som grund i bedömningen ligger arkitektens tankar och vision om området,
se handlingar som ingår i beslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd är
förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller tillämpliga
bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer vidare att villkoret om att
huset skall utformas och färgsättas i samråd med förvaltningen är uppfyllt.
Bygglov kan därför beviljas med stöd av 9 kap. 31 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lennart Mångs, Mälby
221, 776 90 Hedemora.
3. Avgift för bygglovet är 20 100 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Utdrag till
Sökande
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§ 163

Dnr 2020.403.231

Nybyggnad av enbostadshus och garage
Sammanfattning
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus och garage med cirka 268 m2
bruttoarea. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom
sammanhållen bebyggelse. Området ligger inom översiktsplan för Hedemora
Kommun och har inte pekats ut som ett särskilt värdefullt område för
kulturmiljö- eller naturvård.
Motivering till beslut:
För att bygglov ska meddelas krävs enligt anpassningskravet att byggnaden
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, platsens kulturvärden och intresset av en god
helhetsverkan (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL). Vidare ska ett
bebyggelseområdes särskilda historiska och kulturhistoriska värden skyddas
och dess karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap. 6 § tredje stycket
PBL). Kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden ska inte tolkas som
ett hinder mot ett nyskapande eller att all bebyggelse måste följa
omgivningens mönster. Utgångspunkten måste vara att åtgärderna ska tillför
helhetsbilden positiva värden och inte förvanska egenskaper som är värda att
bevara. Kravet på anpassning ska inte heller leda till att nytillkommande
byggnader kommer att sakna eget värde och uttryck. Den yttre utformningen
blir alltid en avvägning mellan anpassning, tekniska förutsättningar, rådande
stilideal samt byggherrens och arkitektens vilja att ge en byggnad en egen
form.
Mälby är en by med anor från 1300-talet och karaktäriseras av en varierad
bebyggelsestruktur. Byns ursprungliga ålder är okänd, men det äldsta
belägget för Mälby är samtida med det första belägget för Hedemora. Den 10
mars 1362 bytte Thomas Unge till sig gods i Mälby ”parochia Henamorum
in Vigge in Mädhalby”. Mälby består av större och mindre gårdsenheter,
bostadshus, ekonomibyggnader och sommarstugor. De äldre gårdarnas
placering på tomterna följer ofta en traditionell struktur som t ex
mangårdsbyggnader med tillhörande mindre sidobyggnader, som placerats i
vinkel mot huvudbyggnaderna.
Byggnaderna är till största delen uppförda i trä och många av dem är målade
i falurött vilket är den dominerande färgsättningen i Mälby men också i de
flesta av byarna i Dalarna. Det förekommer dock i några fall även att
fasaderna är målade i vitt, gult och grått.
Forts. § 163
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Forts. § 163
Takens utformning består till övervägande delen av sadeltak men det finns
även byggnader med så kallat bruten takform. Takmaterialet på bostadshusen
utgörs av rött taktegel eller plåt.
Aktuellt hus blir grått och garaget blir rött, vilket är en tydlig koppling till
den äldre bybebyggelsen i området, där huvudbyggnaderna är röda, vita,
gråa eller gula och uthusen alltid är röda.
Vidare har huset anpassats vad gäller takmaterial, takfärg, taksprång och
fasad mot gatan utformats i enlighet med den äldre bybebyggelsen vilket
bidrar till intrycket av att byggnaden är väl anpassad till området.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att sökt byggnation
har ett eget uttryck samtidigt som det är välanpassat till området och utgör en
lämplig övergång i utformningen mellan den äldre bybebyggelsen i norra
Mälby och nybyggnationerna i södra Mälby.
Som grund i bedömningen ligger arkitektens tankar och vision om området,
se handlingar som ingår i beslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd är
förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller tillämpliga
bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer vidare att villkoret om att
huset skall utformas och färgsättas i samråd med förvaltningen är uppfyllt.
Bygglov kan därför beviljas med stöd av 9 kap. 31 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lennart Mångs, Mälby
221, 776 90 Hedemora.
3. Avgift för bygglovet är 20 100 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Utdrag till
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Dnr 2020.404.231

Nybyggnad av enbostadshus och garage
Sammanfattning
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus och garage med cirka 333 m2
bruttoarea. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom
sammanhållen bebyggelse.
Området ligger inom översiktsplan för Hedemora Kommun och har inte
pekats ut som ett särskilt värdefullt område för kulturmiljö- eller naturvård.
Motivering till beslut:
För att bygglov ska meddelas krävs enligt anpassningskravet att byggnaden
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, platsens kulturvärden och intresset av en god
helhetsverkan (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL). Vidare ska ett
bebyggelseområdes särskilda historiska och kulturhistoriska värden skyddas
och dess karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap. 6 § tredje stycket
PBL). Kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden ska inte tolkas som
ett hinder mot ett nyskapande eller att all bebyggelse måste följa
omgivningens mönster. Utgångspunkten måste vara att åtgärderna ska tillför
helhetsbilden positiva värden och inte förvanska egenskaper som är värda att
bevara. Kravet på anpassning ska inte heller leda till att nytillkommande
byggnader kommer att sakna eget värde och uttryck. Den yttre utformningen
blir alltid en avvägning mellan anpassning, tekniska förutsättningar, rådande
stilideal samt byggherrens och arkitektens vilja att ge en byggnad en egen
form.
Mälby är en by med anor från 1300-talet och karaktäriseras av en varierad
bebyggelsestruktur. Byns ursprungliga ålder är okänd, men det äldsta
belägget för Mälby är samtida med det första belägget för Hedemora. Den 10
mars 1362 bytte Thomas Unge till sig gods i Mälby ”parochia Henamorum
in Vigge in Mädhalby”. Mälby består av större och mindre gårdsenheter,
bostadshus, ekonomibyggnader och sommarstugor. De äldre gårdarnas
placering på tomterna följer ofta en traditionell struktur som t ex
mangårdsbyggnader med tillhörande mindre sidobyggnader, som placerats i
vinkel mot huvudbyggnaderna.
Byggnaderna är till största delen uppförda i trä och många av dem är målade
i falurött vilket är den dominerande färgsättningen i Mälby men också i de
flesta av byarna i Dalarna. Det förekommer dock i några fall även att
fasaderna är målade i vitt, gult och grått.
Forts. § 164

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 164
Takens utformning består till övervägande delen av sadeltak men det finns
även byggnader med så kallat bruten takform. Takmaterialet på bostadshusen
utgörs av rött taktegel eller plåt.
Aktuellt hus blir grått och garaget blir rött, vilket är en tydlig koppling till
den äldre bybebyggelsen i området, där huvudbyggnaderna är röda, vita,
gråa eller gula och uthusen alltid är röda.
Vidare har huset anpassats vad gäller takmaterial, takfärg, taksprång och
fasad mot gatan utformats i enlighet med den äldre bybebyggelsen vilket
bidrar till intrycket av att byggnaden är väl anpassad till området.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att sökt byggnation
har ett eget uttryck samtidigt som det är välanpassat till området och utgör en
lämplig övergång i utformningen mellan den äldre bybebyggelsen i norra
Mälby och nybyggnationerna i södra Mälby.
Som grund i bedömningen ligger arkitektens tankar och vision om området,
se handlingar som ingår i beslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd är
förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller tillämpliga
bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer vidare att villkoret om att
huset skall utformas och färgsättas i samråd med förvaltningen är uppfyllt.
Bygglov kan därför beviljas med stöd av 9 kap. 31 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lennart Mångs, Mälby
221, 776 90 Hedemora.
3. Avgift för bygglovet är 28 050 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Utdrag till
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Dnr 2020.405.231

Nybyggnad av enbostadshus och garage
Sammanfattning
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus och garage med cirka 321 m2
bruttoarea. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom
sammanhållen bebyggelse.
Området ligger inom översiktsplan för Hedemora Kommun och har inte
pekats ut som ett särskilt värdefullt område för kulturmiljö- eller naturvård.
Motivering till beslut
För att bygglov ska meddelas krävs enligt anpassningskravet att byggnaden
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, platsens kulturvärden och intresset av en god
helhetsverkan (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL). Vidare ska ett
bebyggelseområdes särskilda historiska och kulturhistoriska värden skyddas
och dess karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap. 6 § tredje stycket
PBL). Kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden ska inte tolkas som
ett hinder mot ett nyskapande eller att all bebyggelse måste följa
omgivningens mönster. Utgångspunkten måste vara att åtgärderna ska tillför
helhetsbilden positiva värden och inte förvanska egenskaper som är värda att
bevara. Kravet på anpassning ska inte heller leda till att nytillkommande
byggnader kommer att sakna eget värde och uttryck. Den yttre utformningen
blir alltid en avvägning mellan anpassning, tekniska förutsättningar, rådande
stilideal samt byggherrens och arkitektens vilja att ge en byggnad en egen
form.
Mälby är en by med anor från 1300-talet och karaktäriseras av en varierad
bebyggelsestruktur. Byns ursprungliga ålder är okänd, men det äldsta
belägget för Mälby är samtida med det första belägget för Hedemora. Den 10
mars 1362 bytte Thomas Unge till sig gods i Mälby ”parochia Henamorum
in Vigge in Mädhalby”. Mälby består av större och mindre gårdsenheter,
bostadshus, ekonomibyggnader och sommarstugor. De äldre gårdarnas
placering på tomterna följer ofta en traditionell struktur som t ex
mangårdsbyggnader med tillhörande mindre sidobyggnader, som placerats i
vinkel mot huvudbyggnaderna.
Byggnaderna är till största delen uppförda i trä och många av dem är målade
i falurött vilket är den dominerande färgsättningen i Mälby men också i de
flesta av byarna i Dalarna. Det förekommer dock i några fall även att
fasaderna är målade i vitt, gult och grått.
Forts. § 165

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 165
Takens utformning består till övervägande delen av sadeltak men det finns
även byggnader med så kallat bruten takform. Takmaterialet på bostadshusen
utgörs av rött taktegel eller plåt.
Aktuellt hus blir grått och garaget blir rött, vilket är en tydlig koppling till
den äldre bybebyggelsen i området, där huvudbyggnaderna är röda, vita,
gråa eller gula och uthusen alltid är röda.
Vidare har huset anpassats vad gäller takmaterial, takfärg, taksprång och
fasad mot gatan utformats i enlighet med den äldre bybebyggelsen vilket
bidrar till intrycket av att byggnaden är väl anpassad till området.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att sökt byggnation
har ett eget uttryck samtidigt som det är välanpassat till området och utgör en
lämplig övergång i utformningen mellan den äldre bybebyggelsen i norra
Mälby och nybyggnationerna i södra Mälby.
Som grund i bedömningen ligger arkitektens tankar och vision om området,
se handlingar som ingår i beslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd är
förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller tillämpliga
bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer vidare att villkoret om att
huset skall utformas och färgsättas i samråd med förvaltningen är uppfyllt.
Bygglov kan därför beviljas med stöd av 9 kap. 31 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lennart Mångs, Mälby
221, 776 90 Hedemora.
3. Avgift för bygglovet är 28 050 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Utdrag till
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2020-10-21

§ 166

Dnr 2020.487.239

Misstänkt olovligt byggande/olovligt nyttjande av
byggnad
Sammanfattning
Ärendet gäller en tillsynsanmälan som inkommit den 30 juni 2020.
Anmälaren skriver sammanfattningsvis att grannarna använder en byggnad
olovligt under tiden som de renoverar boningshusen på fastigheten, att
grannarna nyligen grävt ner jordvärmeslingor. Anmälaren skriver vidare att
grannarna blockerar en stig som går över grannfastigheten och leder in i en
angränsande skog. Stigen används främst för att ta sig till skogen för att
lämna av trägårdskompost. Blockering av stigen har gjorts genom att
grannarna har satt upp ett staket.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom
sammanhållen bebyggelse.
Fastighetsägarna har getts tillfälle att yttra sig över inkommen anmälan.
De har inkommit med skriftlig förklaring till de punkter som anmälan
behandlar.
Motivering till beslut:
11 kap. 17 § Plan- och bygglagen säger följande:
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits
utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller
byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är
sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande).
I enlighet med 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden om
det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i
strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd
av lagen, förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygglov krävs för att nyttja en byggnad eller del av byggnad för annat
väsentligt ändamål än det som byggnaden senast har giltigt bygglov för.
Att nyttja ett vandrarhem som privatbostad utgör inte en sådan väsentlig
ändring av användningen att bygglov skall krävas.
Vad gäller nedläggning av jordvärmeslingor så finns ett giltigt tillstånd för
detta beviljat 2016. Beslutet är giltigt under förutsättning att åtgärden
påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år. Ansvarig handläggare på
miljöenheten har styrkt att lovet är giltigt och inget ingripande behövs i
aktuellt fall.
Forts. § 166

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 166
Vad gäller stigen som blockerats kan vi konstatera att servitut saknas för
denna stig och något annat fastighetsrättsligt avtal som styrker rätten till
nyttjande av stigen har inte framkommit. Vidare diskussioner om detta
hanteras civilrättsligt och ligger utanför Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att inga olovliga åtgärder
har vidtagits. Nämnden saknar därför anledning att ingripa och ska avskriva
tillsynsärendet utan vidare åtgärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Ärendet avskrivs utan åtgärd.
2. Avgift för handläggningen av ärendet är 0 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).

Utdrag till
Fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Dnr 2019.526.235

Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation
utan bygglov och startbesked
Sammanfattning
Tillsynsärendet avser olovlig tillbyggnation av förrådsbyggnad då
fastighetsägaren påbörjat arbetena innan bygglov och startbesked erhållits.
Ärendet gäller tillbyggnad av förråd med 24 m2 bruttoarea.
Ansökan om bygglov inkom 2019-08-09. 2019-08-21 begärde handläggaren
komplettering i ärendet. 2019-11-21 lämnade sökande in efterfrågad
komplettering i ärendet.
2020-03-12 gjorde mätenheten på kommunen ett besök på plats för att göra
en inmätning av aktuell byggnad då misstanke om att byggnaden stod
utanför den egna tomten uppstod. Mätenheten konstaterade att byggnad stod
inom den egna fastigheten vid mätningen, samtidigt som det konstaterades
att tillbyggnaden redan var slutförd.
2020-09-09 beviljades bygglov och startbesked för sökt åtgärd.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom
sammanhållen bebyggelse.
Motivering till beslut
Detta beslut om byggsanktionsavgift fattas med stöd av 11 kap. 51 § planoch bygglagen (PBL). Enligt denna ska tillsynsmyndigheten ta ut en
byggsanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap.
12 § PBL om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap.
Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om
byggsanktionsavgifter i 9 kap. Plan- och byggförordningen (2011:338) PBF.
Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och
med de belopp som anges i 9 kap. PBL. I detta ärende konstateras att
åtgärderna har vidtagits innan det att bygglov och startbesked erhållits av
byggnadsnämnden. Byggsanktionsavgiftens storlek för den aktuella
överträdelsen har beräknat enligt bilaga 1.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer preliminärt att en
byggsanktionsavgift om 5 912 kronor är berättigad att ta ut för denna
olovligt utförda åtgärd. Enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen får
byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i
rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ned
till hälften eller en fjärdedel.
Forts. § 167

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 167
Då sökande har väntat oskäligt länge på ett beviljat bygglov så bedömer
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl till att sätta ned
sanktionsavgiften till en fjärdedel (1/4).
Sanktionsavgiften som ska dömas ut blir då istället 1 478 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 7
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden påför fastighetsägaren en
sanktionsavgift på 1 478 kronor.
2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Hedemora Kommuns, Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnd inom två månader efter det att beslutet
delgivits den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § plan- och bygglagen.

Utdrag till
Fastighetsägare

Justerandes sign
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§ 168

Dnr 2020.590.216

Förhandsbesked gällande nybyggnation av
enbostadshus
Sammanfattning
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnation av enplanshus eller ett 1
1/2 planshus om ca 140-160 kvm byggnadsarea med garage vid fastigheten.
Fastigheten är idag ca 20 000 kvm och den tomtplats som avses att tas i
anspråk är ca 5000 kvm.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och ej inom
sammanhållen bebyggelse.
Motivering till beslut:
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Den sökta åtgärden bedöms ej påverka riksintresset för kulturmiljövård
negativt och utformningen kommer att hanteras i samband i
bygglovsprövningen. Angående den nämnda vägen/tillfarten genom
fastigheten så finns inte en sådan utpekad i kommunens digitala karta, men
förvaltningen ser positivt till att parterna har fortsatt dialog och löser detta
vid ett eventuellt förvärv av fastighet. Lantmäteriet får i senare skede
undersöka om exempelvis gammal hävd finns eller om vad som är
lämpligast i en fastighetsrättslig prövning för berörda fastigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 7
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att
den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
2. Villkor: Den nya bebyggelsen ska harmonisera med intilliggande
bebyggelse och utformas och färgsättas i samråd med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
3. Avgift för förhandsbeskedet är 8987 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Forts. § 168

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 168
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§ 169

Dnr 2020.385.339

Behandling av medborgarförslag om att skapa en park
på ett område i Vikmanshyttan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående tillskapandet av en park i Vikmanshyttan har
inkommit den 4 maj 2020. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2020
att överlåta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
Det aktuella området ligger mellan Mats Jans väg och Garagevägen.
Området utgörs av relativt gles lövdominerad skog som skulle passa väl som
både betesmark och strövområde.
Motivering till beslut:
Det aktuella området är ett tätortsnära skogsområde som är både vackert och
intressant. En strövstig i området skulle sannolikt bli ett uppskattat
promenadstråk som bland annat gynnar folkhälsan. Eventuellt fårbete skulle
gynna områdets naturvärden.
Däremot inkommer då och då synpunkter på den gröna strukturen utanför
Hedemora stad. Förvaltningen anser att det framåt behöver göras en
inventering för att kartlägga grönstrukturen i byar och orter utanför
Hedemora stad. Inventeringen är också en möjlighet att på mer systematiskt
sätt tillse att kommuninvånarna som bor utanför Hedemora stad får lämna
sina synpunkter samtidigt som inventeringen blir ett underlag för
prioriteringar och upplevelsen av likvärdig miljö utanför Hedemora stad.
Förvaltningen menar att inom ramen för kartläggningen av grönområdena
ingår att undersöka hur medborgarförslaget kan beaktas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 4 maj 2020
Protokoll från kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 75
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6
oktober 2020
Forts. § 169

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 169
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Nämnden beslutar att slutlig utformning och tidplan för verkställande av
medborgarförslaget blir beroende av nämndens uppdrag till
förvaltningen som innebär att grönstrukturen i byar och orter utanför
Hedemora stad ska kartläggas under 2021. I förvaltningens kartläggning
ingår att undersöka hur medborgarförslaget kan beaktas. Syftet med
kartläggningen är att skapa likvärdiga förutsättningar för grönstrukturen
i byar och orterna utanför Hedemora stad.
3. Uppdrag ges till förvaltningen att bjuda in berörda vägföreningar och
kommuninvånare utanför Hedemora stad till dialog och återkomma till
nämnden med rapport under senare delen av 2021.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Dnr 2020.099.003

Information om markanvisning
Sammanfattning
Teknisk chef informerade på sammanträdet om markanvisningar.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om
markanvisningar.
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Utdragsbestyrkande
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§ 171

Dnr 2020.781.433

Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen för
Hovranområdet
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att utse representanter
till styrelsen för Stiftelsen Hovranområdet.
Styrelsen består av sex ledamöter. Hedemora kommun utser två ledamöter
representerande miljö och samhällsbyggnadsnämnden respektive
kommunstyrelsen, Hedemora naturskyddsförening, Dalarnas ornitologiska
förening, Dalarnas Botaniska Sällskap och LRFs kommungrupp i Hedemora
utser vardera en ledamot. Ledamöterna väljs för en period om 2 år och för
samtliga ledamöter utses ersättare.
Tidigare ledamot finns ej kvar i förvaltningen och tidigare ersättare finns inte
kvar som förtroendevald inom nämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utser Anders Wijk som
ledamot till styrelsen för Stiftelsen Hovranområdet.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utser Birgitta Spjut (C) som
ersättare till styrelsen för stiftelsen Hovranområdet.

Utdrag till
Stiftelsen för Hovranområdet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Utdragsbestyrkande
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§ 172

Dnr 2020.808.310

Beläggningsprogram 2020
Sammanfattning
2017 beslutades att en grundläggande inventering av Hedemoras gator skulle
genomföras. Uppdraget fick företaget Sweco och går under benämningen
”Rosy”. Alla gator, gång- och cykelvägar inventerades genom en okulär
besiktning samt mättes in. Utifrån den inventeringen så fick kommunen ett
underlag som vi har som en informationsbas för investeringar.
Inventeringen till trots, så är det inte möjligt att använda denna slaviskt
eftersom gatorna slits väldigt olika. Trafikintensiteten är väldigt skiftande.
Exempelvis så är Gussarvsgatan en av de mest trafikerade gatorna i Dalarna
vad gäller årsdygnstrafiken (ÅDT) med cirka 9-10 000 fordon per dygn
medan en normal villagatan har cirka 3-400 fordon per dygn. Detta innebär
att underhållet på gatorna måste få olika prioriteringar. Hedemora kommun
har även under de sista åren byggt ut gång- och cykelvägnätet och det har
varit möjligt, till viss del, genom att kommunen sökt och fått beviljat bidrag
från trafikverket. Detta har fått till följd att en viss omprioritering av
investeringarna fått göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13
oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om
beläggningsarbeten 2020.
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§ 173

Dnr 2020.483.431

Information om Hönsan
Sammanfattning
En professor från KTH, Kungliga tekniska högskolan informerade på
sammanträdet om projektet med sjön Hönsan.
Näringsrikedomen i sjöars vatten, särskilt fosfor, är den mest bidragande
orsaken till algblomningar och dålig vattenkvalitet. Näringstillskotten är näst
intill uteslutande ett resultat av mänskliga störningar och utsläpp, direkt eller
indirekt till vattenförekomsten.
Även om stora ansträngningar görs för att begränsa näringsförlusterna i
sjöars tillrinningsområde , t ex i jordbruket, så kommer
övergödningseffekterna i sjöarna att kvarstå. Problemet är s k
internbelastning. Fosfor är typexemplet på det ämne som cirkulerar runt i
vattenmassan och de ytliga sedimenten. Det finns några dokumenterade
verktyg att åtgärda problemet, t ex muddring av ytsediment, kemisk
behandling av vatten och/eller sediment eller övertäckning av sediment
(capping).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om
Hönsan.
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§ 174

Rapporter
Följande rapport lämnas:
a) Länsstyrelsen håller en utbildningsdag "PBL och kulturvärden" för
nämnden den 29 oktober kl. 09.00-15.00 i Sankt Paulusgården.
b) Tf. förvaltningschef informerade om resultaten av HME enkäten som
genomförts. Hållbart medarbetarengagemang.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna.
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§ 175

Anmälan av beslut fattade på delegation från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Följande anmälningar presenteras:
a) Startbesked 13 stycken:
Ängelsfors 2:54 2020.571.235, Renen 15 2020.778.230,
Jälkarbyn 107:2 2020.780.230, Vårdtornet 15 2020.779.230,
Vikbyn 47:5 2020.411.234, Hedemora-Österby 39:3 2020.392.231,
Nordansjö och Svensbodarne 1:56 2020.784.230,
Tjädern 8 2020.465.232, Stjärnsund 20:51 2020.716.235,
Lovkojan 8 2020.718.235, Lappen 15 2020.800.230,
Tjärna 3:3 2020.717.235, Rörshyttan 2:9 2020.740.230,
b) Bygglov 1 stycken:
Ängelsfors 2:39 2020.581.234,
c) Bygglov och startbesked 8 stycken:
Hedemora-Västerby 1:283 2020.597.235,
Trissan 2 2020.739.230, Stadsberget 1:3 2020.565.232,
Hedemora-Västerby 1:272 2020.251.235,
Klockan 2 2020.773.231, Dansken 1 2020.591.235,
Trädgården 4 2020.771.230, Stekeln 9 2020.722.230,
d) Marklov och startbesked 1 stycken:
Blåbäret 1 2020.599.238,
e) Startbesked och rivningslov 1 stycken:
Hedemora 4:50 2020.774.236
f) Slutbesked 21 stycken:
Ängelsfors 2:45 2019.416.230, Jälkarbyn 25:33 2020.399.230,
Pepparroten 3 2020.640.230, Palsternackan 4 2020.667.230,
Övernora 72:3 2020.626.230, Trissan 2 2020.415.232,
Vårdtornet 16 2019.819.231, Åkaren 6 2018.841.236,
Nordviken 21:52 2020.174.235, Häggen 10 2020.494.231,
Långsbyn 5:41 2020.425.230, Norn 1:103 2018.838.231,
Snickaren 8 2015.398.236, Grådö 9:5 2020.535.236,
Traktorn 9 2016.460.235, Backgården 3:3 2019.093.232,
Långsbyn 60:60 2019.541.230, Jälkarbyn 25:37 2020.187.230,
Vikmanshyttan 4:55 2020.128.231, Renen 15 2020.778.230,
Jälkarbyn 1:14 2020.555.230,
Forts. § 175
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Forts. § 175
g) Tillfälligt slutbesked 1 stycken:
Långshyttan 1:35 2019.070.232,
h) Avskrivning 2 stycken:
Vikmanshyttan 4:37 2020.755.235, Stadsberget 1:3 2020.818.238,
i) Tillstånd att öppna ledningsschakt 3 stycken: (samlingsärende)
2020.015.308,
j) Beslut om skolskjuts 1 stycken: (samlingsärende)
2020.662.623,
k) Installation av värmepump 3 stycken:
Västra Hinshyttan 1:4 2020.720.379,
Långshyttan 9:32 2020.782.379, Långshyttan 14:33 2020.801.379,
l) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 5 stycken:
Grådö 14:13 2020.706.446, Grådö 14:13 2020.703.446,
Övre Stigsbo 1:1 2020.743.446, Jälken 7:1 2017.705.446,
Östra Fänsjö 1:6 2018.110.446,
m) Registrering av livsmedelsanläggning 2 stycken:
Ollonborren 1 2020.810.461, Kättingen 4 2020.806.461,
n) Anmälan/yttranden/beslut miljö 2 stycken:
2011.724.370, Nås 76:2 2020.775.423,
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av beslut som är fattade
på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 176

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) Msn 2019.073.235, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen avvisar
överklagandet från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den
25 juni 2019 om startbesked för ombyggnad av komplementbyggnad
till komplementbostadshus.
b) Msn 2018.139.235, Länsstyrelsen Dalarna, avslår överklagandet om
startbesked för komplementbyggnad.
c) Msn 2020.086.517, Trafikverket Region Öst, beslut om undantag
från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd.
d) Msn 2020.567.431, Information om bil i sjön Rällingen,
förvaltningens bedömning var att dumpning av bilen i sjön stred emot
miljöbalkens 29 kap 7 § om nedskräpning.
e) Msn 2020.745.420, Information om eldning av båt vid sjön Dormen.
Förvaltningens bedömning var att eldning av båten stred emot
miljöbalkens 29 kap 7 § om nedskräpning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna.
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