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§ 58  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

Ä 5 Nybyggnad av återvinningsstation, utgår 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 59 Dnr 2021.244.041 

Ekonomisk rapport april 2022 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till april 2022. Resultatet visar ett positivt utfall om 2,8 mkr 

per sista april.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 maj 

2022 med tillhörande bilaga, Investeringar per 2022-04-30 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 60 Dnr 2021.147.370 

Behandling av medborgarförslag om att ta fram en 
omfattande konsekvensanalys inför en eventuell 
exploatering av vindkraft i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande exploatering med vindbruk i 

kommunen. Nedan följer förslaget i sin helhet. 

”En omfattande och fördjupad konsekvensanalys behövs göras för 

beslutsfattare i Hedemora kommun att ta del av i frågor som skulle innebära 

omfattande exploatering av naturen i kommunen. Med facit i hand från 

Norge, Frankrike, Danmark, USA m.fl. finns risker med att så kallad 

miljövänlig vindkraft istället har blivit en form av greenwashing där stora 

naturområden exploateras och förvandlas till industriområden för ekonomiskt 

vinstintresse hos riskkapitalister och andra stater, som exempel Kinesiska 

staten som i dagsläget äger en femtedel av de svenska vindkraftparkerna. Det 

finns flera exempel i Sverige (och Norge) om kommuner som nu stämmer 

vindkraftbolagen eftersom de nästan aldrig uppfyller den överenskommelse 

som gjorts med kommunerna.  

Jag ger förslag att en omfattande konsekvensanalys ska göras av oberoende 

instanser inför beslut om en sådan eventuell exploatering. Den 

konsekvensanalysen borde ha ett helhetsperspektiv som innefattar dels 

vindkraften i sig, men som även tar hänsyn till boende i områdena det kan 

komma att gälla. Vilka andra ekonomiska satsningar i kommunen skulle 

påverkas negativt, hur blir det för människor som bor där vad gäller värde på 

fastigheter, hur påverkas turism och inflyttning, hur påverkas natur och djur, 

de häckande havsörnarna. Hur planerar kommunen att iordningsställa en 

deponi för avfallet som inte kan återvinnas. Stora problem finns just på det 

området eftersom bland annat rotorbladen inte kan återvinnas över huvud 

taget utan måste samlas någonstans. Svåra att hantera, kräver exklusiva 

maskiner för att dela. Och framför allt; hur ser vi på framtiden och det vi 

lämnar över till våra barn.” 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 19 januari 2021 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 april 

2022 

 

Forts. § 60 
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Forts. § 60 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Medborgarförslaget bifalles. 

Motivering: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 

medborgarförslaget att en konsekvensanalys ska göras av oberoende instans 

inför beslut om en eventuell exploatering med vindbruk. Detta kan göras som 

del av den vindbruksplan kommunen beslutat att ta fram eller i en specifik 

konsekvensanalys avseende en viss exploatering. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 2022.341.221 

Klagomål gällande komplementbyggnad 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller klagomål gällande påbörjande av byggnation av en 

komplementbyggnad. 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Enligt 9 kap. 4 § PBL får komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus 

uppföras utan bygglov eller anmälan om byggnaden placeras i omedelbar 

närhet till bostadshuset och byggnaden inte är större än 15,0 kvadratmeter, 

inte har en taknockshöjd som överstiger 3,0 meter och inte placeras närmare 

än 4,5 meter till tomtgräns. 

Förvaltningen har genom sin kart- och mätavdelning utfört en 

kontrollmätning av byggnaden för att avgöra om byggnaden är en sådan 

byggnad som avses i 9 kap. 4 § PBL. Av kontrollmätningen framgår att 

byggnaden placeras som närmast 4,5 meter från tomtgräns, inte har en 

taknockshöjd som överstiger 3 meter och har en area som uppgår till 15,035 

kvadratmeter. 

Enligt, SS 02 10 50 (Svensk mätstandard) och SIS 01 41 41 

(Avrundningsregler) ska ytor under 50 kvadratmeter redovisas med en 

decimal. Detta innebär att byggnadsarean för friggebodden i detta fall skall 

redovisas som 15,0 kvadratmeter och inte 15,035 kvadratmeter. 

Friggeboden uppfyller följande kriterier enligt plan- och bygglagen 9 kap. 4 §: 

• det finns ett befintligt enbostadshus på tomten, 

• det är en komplementbyggnad, 

• den har en byggnadsarea om 15,0 m2 , 

• taknockshöjden är 3 meter, 

• den är fristående, 

• den är placerad i omedelbar närhet till enbostadshuset, 

• den är placerad som närmast 4,5 m från tomtgräns, 

• detaljplanen kräver inte bygglov för en sådan åtgärd. 

 

 

Forts. § 61 
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Forts. § 61 

Byggnaden bedöms som en bygglovfri byggnad, s.k. friggebod. I övrigt har 

friggeboden visuellt bedömts smälta in i bebyggelsemiljön. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen saknar skäl att ingripa med stöd 

av 11 kap. plan- och bygglagen och bedömer med hänsyn till ovanstående att 

åtgärden överensstämmer med undantagen i 9 kap. 4 § plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 maj 

2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan 

ingripande. 

 

Reservation 

Torbjörn Dahlström (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Fastighetsägaren 
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§ 62 Dnr 2022.416.434 

Avtal gällande kommunal skyddsjakt 

 
Sammanfattning 

Kommunen har flertalet skyddsjägare som utför uppdrag åt oss. De 

kommunala skyddsjägarna har tidigare inte haft avtal tecknade för dessa 

uppdrag. För att vara överens om rutinerna och de åtaganden man har så 

föreslår förvaltningen att vi tecknar avtal med samtliga skyddsjägare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 maj 

2022 med tillhörande bilaga, förslag till avtal 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att teckna avtal 

med de kommunala skyddsjägarna, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2021.455.214 

Samrådsredogörelse ny detaljplan för Vikmanshyttan 
3:13 och 3:32 

Sammanfattning 

Nya detaljplanen Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 har varit på samråd under 

perioden 15 april- 6 maj. 

Under och efter samrådstiden har det kommit in sju yttranden från statliga 

myndigheter, kommunala bolag och förbund, övriga bolag samt en 

privatperson. 

Yttranden handlar framför allt om strandskyddet, områdeskaraktär, 

områdesgränser, byggrätter, huvudmannaskap och hantering av ledningar 

inom planområdet.  

Inom samrådsredogörelsen behandlar kommunen alla synpunkterna 

betydelsefullt och rättvist, och svarar på samtliga frågor som har kommit in. 

Ett nytt förslag för planen är framtagen med en del justeringar av 

planbestämmelser med hänsyn till inkomna synpunkter.  

Förslaget innebär inga väsentliga ändringar avseende markanvändning, 

varsamhet, områdeskaraktär eller strandskydd.  

Samrådsredogörelse sker enligt Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 17 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 maj 

2022 med tillhörande bilagor, samrådsredogörelse, planbeskrivning och 

plankarta daterad 220525 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen för 

Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 läggs ut på granskning under perioden 15 juni 

till och med 15 juli. 

Utdrag till 

Planavdelningen 
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§ 64

Information från planavdelningen 

Sammanfattning 

Förvaltningschef informerade på sammanträdet om planer som är på gång 

och därav behovet av att ha en extra nämnd i juli månad. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 65  

Information från trafiksamordnaren 

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnaren informerade på sammanträdet om trafik, stängning av 

plankorsning, avgifter och e-tjänster.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
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§ 66  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Extra nämnd i juli, fredagen den 8 juli 2022 kl. 09.00. 

Kalenderbokning skickas ut till ett fysiskt möte.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 67  

Anmälan av beslut fattade på delegation från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Följande anmälningar presenteras: 

a) Startbesked 15 stycken: 

Terrassen 15 2022.371.220, Harren 7 2022.369.220,  

Stjärnsund 20:61 2022.370.220, Sluttningen 5 2021.839.231,  

Husby Prästgård 1:6 2021.947.235, Löjan 2 2021.916.231,  

Laxen 14 2022.032.231, Kuppgården 8:13 2022.350.220,  

Smedby 9:15 2022.339.220, Axet 11 2022.181.220,  

Lien 11 2021.926.232, Norra Pershyttan 4:2 2022.388.220, 

Finnhyttan 3:3 2022.390.220, Nås 2:1 2022.175.231, 

Hedemora-Västerby 1:57 2022.081.231,  

b) Bygglov 2 stycken: 

Bodbetjänten 3 2022.147.231, Norden 1 2022.182.230,  

c) Beslut om tidsbegränsat bygglov 1 stycken: 

Hedemora 6:1 2021.511.230,  

d) Bygglov och startbesked 14 stycken: 

Hedemora 4:50 2022.360.235, Ugglan 3 2022.359.232,  

Harren 7 2022.363.231, Kullen 1 2022.144.239, 

Braxen 6 2022.281.232, Långshyttan 2:17 2022.355.230,  

Vikmanshyttan 4:62 2022.312.239, Smedby 30:1 2022.296.231,  

Hedemora-Västerby 1:52 2022.372.235,  

Doppingen 7 2022.228.235, Hedemora 4:41 2022.351.234,  

Norn S:1 2022.223.238, Husby-Österby 21:1 2022.348.231,  

Iden 4 2022.374.238,  

e) Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 1 stycken: 

Turbo 1:31 2022.193.235,  

f) Marklov och startbesked 1 stycken: 

Norn 1:1 2022.224.238,  

g) Avskrivning 5 stycken: 

Ekevallen 5:2 2022.222.237, Löjan 2 2014.366.227,  

Hedemora 6:1 2022.131.221, Hedemora 6:1 2022.131.221, 

Brandmannen 10 2022.364.220,  

 

Forts. § 67 
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Forts. § 67 

h) Startbesked och rivningslov 1 stycken: 

Backgården 3:3 2022.373.236,  

i) Slutbesked 21 stycken: 

Bodbetjänsten 6 2020.013.231, Stjärnsund 2:11 2022.012.235,  

Ingvallsbenning 1:18 2021.232.235, Stjärnsund 2:2 2017.454.230,  

Stjärnsund 2:2 2017.467.239, Brunna 10:8 2022.207.220,  

Grådö 24:1 2018.137.236, Kullen 1 2022.144.239,  

Turbo 1:31 2017.195.234, Udden 24 2020.334.230,  

Fiskaren 2 2022.096.220, Smedby 29:1 2017.254.235,  

Fjärilen 14 2018.596.231, Måsen 10 2020.502.231,  

Kloster 1:26 2021.273.231, Fiskaren 2 2022.036.220,  

Hagen 1 2021.932.239, Löjan 2 2021.916.231,  

Elverket 11 2017.381.232, Vargbo 1:6 2021.076.230,  

Sörbo 2:4 2021.648.220,  

j) Tillstånd att öppna ledningsschakt 11 stycken: (samlingsärende) 

2022.015.308,  

k) Yttrande till polismyndigheten 10 stycken: 

2022.299.308, 2022.346.308, 2022.365.308, 2022.381.308,  

2022.358.308, 2022.357.308, 2022.396.308, 2022.379.308,  

2022.417.308, 2022.357.308,  

l) Yttrande angående alkoholservering till allmänheten 1 stycken: 

Hedemora 3:11 2022.367.461,  

m) Installation av värmepump 2 stycken: 

Kloster 1:22 2022.380.379, Koberga 17:1 2022.407.379,  

n) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 5 stycken: 

Sundfiske 1:4 2021.897.446, Husby-Österby 11:1 2022.191.446,  

Vibberbo 6:3 2022.192.446, Sundfiske 8:3 2021.902.446,  

Vikbyn 2:4 2022.382.446,  

o) Beslut om klassning och årlig miljötillsynsavgift 1 stycken: 

Holen 5 2021.162.427,  

p) Beslut om kompostering 4 stycken: 

Långshyttan 8:12 2022.361.452, Övernora 13:9 2022.353.452,  

Garpenbergs Gård 2:76 2022.404.452, Lillsund 1:5 2022.415.452,  

 

 

Forts. § 67 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Forts. § 67 

q) Anmälan/yttranden/beslut miljö 8 stycken: 

Kloster 1:19 2021.801.461, Tyskgården 5:2 2022.392.430,  

Born 1:6 2021.620.437, Garpenbergs Gård 2:7 2022.393.458,  

Born 1:6 2022.398.427 2 st, 2022.352.426 2 st, 

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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§ 68  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2022.245.430, Länsstyrelsen Dalarna, beslut gällande anmälan 

enligt 11 kap 9 § miljöbalken avseende vattenverksamhet för 

muddring av kanal. 

b) Msn 2014.586.446/2020.743.446, Nacka Tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen, Dom att Mark- och miljödomstolen avslår 

överklaganden. 

c) Msn 2022.396.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

ianspråktagande av offentlig plats: Avstängning av 

järnvägsövergången för arbete på driftplatsen. 

d) Msn 2022.227.425, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

användning av offentlig plats: störande buller.  

e) Msn 2022.357.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

ianspråktagande av offentlig plats: mobil arbetsplattform.  

f) Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2023 § 30 

g) Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2023 § 32 

h) Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2023 § 33 

i) Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2023 § 34 

j) Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2023 § 35 

k) Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2023 § 36 

l) Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2023 § 37 

m) Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2023 § 38 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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