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§ 77  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

Ä 18 Rapporter, utgår 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 78 Dnr 2021.244.041 

Ekonomisk uppföljning maj 2022 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till maj 2022. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar efter fem månader ett 

överskott på 5,1 mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 juni 

2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förvaltningens 

ekonomiska uppföljning för perioden januari till och med maj 2022. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 79 Dnr 2021.244.041 

Delårsrapport 2022 

 
Sammanfattning 

Förvaltningens ekonom kommer på sammanträdet att informera om 

delårsbokslut. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till augusti 2022. Resultatet visar ett positivt utfall om 1,4 

mkr per sista augusti. Prognosen för årets slut påvisar i dagsläget ett 

underskott med 3,6 mkr.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

september 2022 

Yrkande 

Henrik Selin (S) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska äska 

extra pengar av kommunfullmäktige till budgetramen för att täcka det 

prognosticerade underskottet som uppstått till följd av kostnadsökningar för 

el, bränsle, tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning 

till händelser i vår omvärld. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden äskar extra pengar av 

kommunfullmäktige till budgetramen för att täcka det prognosticerade 

underskottet som uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, 

tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till 

händelser i vår omvärld. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2022.039.041 

Förslag till Investeringsplan 2023 

 
Sammanfattning 

Teknisk chef informerade på sammanträdet om förslag till investeringsplan 

2023.  

Beslutsunderlag 

Förslag till investeringsplan 2023 den 25 augusti 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

förslag till investeringsplan 2023. 
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§ 81 Dnr 2022.656.406 

Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 
inom livsmedelslagstiftningens område  

 
Sammanfattning 

Enligt gällande taxa för den offentliga kontrollen inom 

livsmedelslagstiftningen får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden varje 

kalenderår höja de antagna taxorna med en procentsats som motsvarar tolv 

månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat 

fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 

augusti 2022 med tillhörande bilaga, PKV – Prisindex av kommunal 

verksamhet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Att höja de fasta avgifterna och timavgifterna i taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagstiftningens område med 3,9 % till en 

timtaxa på 1 091 kronor. 

2. Förslaget träder i kraft 1 januari 2023. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 82 Dnr 2021.658.406 

Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 
inom miljöbalkens område  

 
Sammanfattning 

Enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område får 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår höja de antagna 

taxorna med en procentsats som motsvarar tolv månaders förändring i 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober 

året före avgiftsåret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 

augusti 2022 med tillhörande bilaga, PKV – Prisindex av kommunal 

verksamhet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Att höja de fasta avgifterna och timavgifterna i taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område med 3,9 % till en timtaxa på 1 010 

kronor.  

2. Förslaget träder i kraft 1 januari 2023. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 83 Dnr 2021.451.214 

Ändring och upphävande för del av detaljplan A182 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen i Skönvik AB ville i samband med uppstart av en ny förskola 

anlägga en lekpark med staket i anslutning till förskolan. Yta som avsågs låg 

på naturpark med kommunen som huvudman. Planändringen innebär att 

utpekat område blir kvartersmark och att allmän plats naturpark upphävs. 

En planändring medger att förskolan kan anlägga en för ändamålet lämplig 

gård för utevistelse. 

Om planändring ej beslutas kan platsen inte användas i verksamheten. Vägar 

och vägområden kvarstår med kommunen som huvudman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

augusti 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändring för del av 

detaljplan A182 läggs ut på samråd under perioden 14 september till 5 

oktober. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sökande 
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§ 84 Dnr 2022.449.214 

Ansökan om planbesked för Kloster 1:19 Garpenberg 

 
Sammanfattning 

Området med fastighetsbeteckning Kloster 1:19 Garpenberg är 

detaljplanelagd med detaljplan no. G39 antogs 1991. Planens syfte var/är att 

5 bostadshus skulle uppföras på Krutshusbacken, som ligger sydost om 

Klosters bruksmiljö. Bebyggelsen skulle ingå som en del i 

bostadsrättsförening Linden. 

Bostadsbebyggelsen skulle kompletteras med odlingar och möjligheter att 

hålla får mm för husbehov. 

Planen skulle möjliggöra även uppförande av byggnad för hantverk och 

småindustriändamål.  

Planen har inte blivit aktuell, och markägaren ansöker om planändring för att 

ändra planbestämmelse från en fastighet med fem bostadshus till åtta 

fastigheter med ett bostadshus vardera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

augusti 2022 

Förslag till strategiutskottet  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår strategiutskottet att besluta 

om positivt planbesked för planändring inom fastigheten Kloster 1:19.  

  

Utdrag till 

Strategiutskottet 
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§ 85 Dnr 2021.078.214 

Antagande - Ändring av stadsplanen för 
Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92  

 
Sammanfattning 

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna 

uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. 

Åtgärderna innebär att det blir förlängda dubbelspår vid Hedemora station. 

Konsekvensen av detta är att plankorsningen vid Sturegatan behöver stängas. 

Uppdrag gavs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra 

detaljplaneförändringen vid Hedemora resecentrum.  
Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det 

aktuella ändringsområdet som Bebyggelse/Tätorter samt Riksintresse järnväg. 

Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen. Planändringen anses 

även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, Utvecklingsplan för 

Hedemora stad med omland, antagen 2009-10-20. Där rekommenderas en 

utbyggnad av järnvägen till dubbelspår.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

augusti 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår till Kommunfullmäktige att 

ändring av stadsplanen A92 antas. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 86 Dnr 2021.528.338 

Behandling av medborgarförslag om hundlatrin i 
Västerby 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit den 13 maj 2021. Det lyder: 

”Jag vill ha någonstans att slänga hundbajspåsar i Västerby. Vad jag vet 

finns ingen hundlatrin här, så det önskar jag. 

Med anledning av de senaste rubrikerna om nedskräpning och hundbajs som 

skapararbetsmiljöproblem sågar jag tänkt extra mycket på att det är mer 

motiverande att ta reda på sitt skräp om det är lätt att göra sig av med det. 

En (eller fler) hundlatrin i Västerby skulle vara väldigt bra så man slipper 

gå runt med en hundbajspåse slängandes om man ger sig ut på en långtur.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 § 117 att överlåta till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

Förvaltningens motivering till beslut: 

I dagsläget ligger ansvaret för renhållning i tätorterna på respektive 

vägförening, åtminstone i de större samhällena.  

Så länge det inte finns beslut på att Hedemora kommun ska ansvara för 

renhållningen i kommunens alla delar bör inte inga ytterligare hundlatriner 

beviljas. 

Om beslut ändå tas att bifalla förslaget om hundlatrin i Västerby bör det även 

följas av ett uppdrag att se över ansvaret för renhållning i hela kommunen. 

Ett ansvar för renhållning i kommunens alla delar skulle kräva mer personal 

och innebära ökade kostnader. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 13 maj 2021 

Protokoll från kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 117 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 juni 

2022 

 

 

 

 

 

Forts. § 86 
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Forts § 86 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Medborgarförslaget avslås. 

Då det inkomna medborgarförslaget inte ligger i kommunens uppdrag att 

sköta renhållningen i alla kommundelar, och i förlängningen skulle innebära 

en avsevärd kostnadsökning. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2021.946.339 

Behandling av motion om försköning av 
Centrumparken i Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts 8 december 2021: 

”Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler 

Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk. En 

engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för att 

utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den 

månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.”  

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med 

Långshyttans vägförening om att parken ska utrustas med nya parkbänkar, 

nya urnor för planteringar, samt eventuellt en grill.  

Om ytterligare konst ska placeras i parken föreslås den delen av motionen 

uppdras till bildningsförvaltningens kulturenhet. 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Då Långshyttans vägförening, som sköter Kesoparken, är nöjda med parken 

som den är ser vi ingen anledning till ytterligare åtgärder, utöver de som 

förvaltningen redan kommit överens med vägföreningen om. 

Konst och konsttävlingar bör handläggas av bildningsförvaltningens 

kulturenhet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021 

Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 223 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås med motivering att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan kommit 

överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken. Frågan om utökandet av 

offentlig konst överlämnas till Bildningsnämnden för beredning.  

  

 

Forts. § 87 
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Forts. § 87 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 88 Dnr 2021.945.339 

Behandling av motion gällande att bygga ut lekplatsen i 
Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes den 8 december 2021:  

”Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut 

med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar 

för föräldrar/vårdnadshavare.”  

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att motionen bifalles och 

att medel avsätts för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall 

kunna genomföra uppdraget. 

Förvaltningens motivering till beslut: 

I en tätort av Långshyttans storlek är det självklart att det ska finnas en 

lekplats med lekutrustning som tilltalar allt från små barn till barn i nedre 

tonåren. Alternativt ska det finnas flera lekplatser, vilket skulle göra det 

möjligt att åldersanpassa respektive lekplats på olika sätt. 

 

Den aktuella marken ägs av Hedemora kommun, varför kommunen också 

bör stå för både investeringen och det fortsatta underhållet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021 

Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 222 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den 

aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. 

Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, men 

minst 500 tkr bör anslås. 

 

 

Forts. § 88 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 88 

 

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger kommunfullmäktige 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utrusta 

lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och fallskyddsmaterial 

därtill. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen framledes står för investeringar i den 

aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget 

justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 2022.270.339 

Behandling av motion om att anlägga lekplatser i 
kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, 
Vikmanshyttan och Garpenberg 

 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts:  

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i 

Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. 

Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den 

anledningen anser jag att MoS i 2023‐års investeringsbudget skall utreda var 

i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga 

lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås 

per ort.”  

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att delar av motionen 

befalls och att ansvaret för lekplatserna görs mer likvärdigt. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022 

Protokoll från kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 61 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:  

Se över möjligheten att avsätta medel i kommande års 

investeringsbudgetar för anläggandet av en ny lekplats på lämplig 

plats i Stjärnsund.  

Se över möjligheten att avsätta medel i kommande års 

investeringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de 

befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan. 

 

 

Forts. § 89 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 89 

 

3. Uppdrag ges till Hedemora kommunfastigheter att utrusta skol- och 

förskolegården i Smedby med lekutrustning för ett större 

åldersspann, samt att tydliggöra att den är tillgänglig även utanför 

skoltid. 

4. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för 

investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny 

lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör 

som ansvarar för underhållet. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 2022.135.829 

Behandling av motion om plan för utveckling av 
spontanidrottsplatser i kommunens tätorter 

 
Sammanfattning 

En motion angående framtagande av plan för utveckling av 

spontanidrottsplatser i kommunens tätorter har lämnats in av Agneta 

Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022. Förslaget innebär i korthet att 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att ta fram en 

plan för var i kommunens tätorter platser för spontanidrott kan placeras, och 

hur de ska utformas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att förslaget skulle ge 

en god struktur åt arbetet med denna viktiga fråga och anser att det i 

uppdraget även bör ingå att ta fram förslag på hur tillsyn och underhåll för 

den här typen av anläggningar ska lösas. 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Möjlighet till fysisk aktivitet i olika åldrar bidrar till folkhälsan, samtidigt 

som ett aktivitetsområde kan fungera som en mötesplats och skapa 

gemenskap på orten. 

Beslutsunderlag 

Motion från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022 

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 34 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 juni 

2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning att i 

samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur 

aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning att ta fram 

ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
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§ 91  

Information gällande kommunens arbete med VA 

 
Sammanfattning 

Miljöinspektör och planarkitekt informerade på sammanträdet om hur 

kommunen arbetar med enskilda avlopp. 

I Hedemora kommun finns ca 1700 enskilda avlopp. En stor andel är gamla 

anläggningar med låg reningsförmåga. Många av dessa uppfyller inte lagens 

krav på rening. Nyanläggning eller förändring av avlopp utanför kommunens 

verksamhetsområde för vatten och avlopp kräver tillstånd från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Hedemora Energi ansvarar för anläggningar som är anslutna till det 

kommunala avloppsnätet. 

VA-planen håller på att revideras. 

VA-planen syftar till att ge en översikt över nuvarande VA hantering i 

kommunen samt hur man bör planerar utifrån ett VA perspektiv. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 

  



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 92

Information gällande 3d modell över Hedemora stad

Sammanfattning 

Planavdelningen informerade på sammanträdet om ett projekt gällande 3d 

modell över Hedemora stad.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 3d 

modellen. 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
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§ 93  

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

a) Startbesked 25 stycken: 

Norn 1:23 2022.585.220, Långsbyn 60:56 2022.574.220,  

Linet 3 2022.567.220, Hedemora 4:41 2022.563.220,  

Långshyttan 4:14 2022.561.220, Mälby 1:7 2021.779.231,  

Jälkarbyn 133:5 2022.548.220, Långshyttan 16:30 2022.594.220,  

Långshyttan 14:25 2022.589.220, Stjärnsund 1:16 2022.597.220,  

Norra Eret 1:8 2022.611.220, Ingvallsbenning 14:5 2022.598.220,  

Byggmästaren 11 2022.612.220, Vikmanshyttan 4:62 2022.601.232,  

Finnhyttan 17:3 2022.557.236, Backgården 3:3 2022.555.236,  

Galten 11 2022.610.220, Vikarbyn 18:1 2022.587.220,  

Druvan 4 2022.637.220, Byggmästaren 7 2022.632.220,  

Kloster 1:24 2022.630.220, Smedby 14:10 2022.636.220,  

Sollbo 2:9 2022.621.220, Hedemora-Västerby 1:18 2022.622.220,  

Långsbyn 60:58 2022.641.220,  

b) Bygglov 3 stycken: 

Vaktarbo 1:13 2022.462.234, Övernora 13:3 2022.524.235,  

Slommen 1 2022.456.231,  

c) Bygglov och startbesked 15 stycken: 

Björken 10 2022.584.230, Smeden 5 2022.577.231,  

Hedemora-Västerby 1:276 2022.468.234,  

Hedemora-Västerby 1:195 2022.250.230,  

Kättingen 1 2022.507.230, Orren 8 2022.541.230,  

Slommen 4 2022.534.231, Doktorn 3 2022.140.230,  

Trädgården 5 2022.467.231, Älgen 8 2022.600.231,  

Hedemora-Västerby 1:178 2022.633.238,  

Hedemora-Västerby 1:239 2022.575.231,  

Långshyttan 1:7 2022.634.230, Björken 15 2022.628.230, 

Bokhållaren 3 2022.596.231,  

d) Startbesked och rivningslov 1 stycken: 

Finnhyttan 6:8 2022.554.236,  

e) Marklov och startbesked 1 stycken: 

Vikmanshyttan 4:61 2022.558.238,  

 

Forts. § 93 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 93 

f) Strandskyddsdispens 1 stycken: 

Trollbo 14:2 2022.595.237,  

g) Startbesked och strandskyddsdispens 1 stycken: 

Husby 1:17 2022.551.220,  

h) Bygglov och strandskyddsdispens 1 stycken: 

Born 1:9 2022.482.234, 

i) Tillfälligt slutbesked 1 stycken: 

Becksömmaren 4 2021.358.231,  

j) Slutbesked 13 stycken: 

Brunna 17:1 2022.123.235, Sandsätersbro 3:3 2020.326.230,  

Nyhyttan 8:2 2021.518.235, Räfsan 1 2022.009.238,  

Nås 1:5 2015.086.231, Trissan 2 2022.535.230,  

Smedby 29:1 2017.266.232, Havren 9 2020.287.231,  

Öringen 6 2017.241.231, Braxen 6 2022.281.232,  

Hedemora-Västerby 1:117 2022.537.238,  

Långsbyn 9:19 2020.874.234, Fiskaren 2 2022.036.220,  

k) Avskrivning 8 stycken: 

Born 1:6 2022.545.221, Hökaren 11 2022.580.231,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:118 2022.568.221,  

Tyskgården 5:2 2022.556.236, Rensbo 1:25 2022.386.234,  

Åshem 2 2022.500.221, Löten 5 2022.421.221,  

Hedemora 6:1 2022.538.221,  

l) Tillstånd att öppna ledningsschakt 13 stycken: (samlingsärende) 

2022.015.308 

m) Yttrande till polismyndigheten 6 stycken: 

2022.592.308, 2022.591.308, 2022.573.308, 2022.602.308,  

2022.613.308, 2022.592.308,  

n) Beslut gällande bred och tung transport 1 stycken: 

2022.017.517 

o) Rättidsprövning 3 stycken: 

2022.520.517, 2022.593.623, 2022.450.450,  

p) Installation av värmepump 5 stycken: 

Nordansjö och Svensbodarne 1:102 2022.547.379,  

Husby-Österby 21:1 2022.638.379, Rörshyttan 2:12 2022.605.379,  

Kvasten 10 2022.654.379, Jälkarbyn 3:1 2022.604.379,  

Forts. § 93 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
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Forts. § 93 

q) Parkeringstillstånd 1 stycken: 

2022.520.517,  

r) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 15 stycken: 

Hanåker 10:1 2022.571.446, Norrtäkt 1:4 2022.432.446,  

Stjärnsund 20:38 2022.560.446, Långsbyn 44:24 2022.504.446, 

Ytternora 2:2 2022.522.446, Sörbo 2:4 2022.476.446,  

Svinö 26:5 2021.520.446, Ekevallen 5:7 2022.546.446,  

Sundfiske 15:1 2021.964.446, Tyskgården 1:28 2017.713.446,  

Stjärnsund 20:52 2022.429.446, Vaktarbo 1:13 2022.458.446,  

Davidshyttan 13:1 2022.455.446, Vikarbyn 18:1 2022.588.446,  

Koberga 3:5 2021.561.446,  

s) Beslut om kompostering 4 stycken: 

Husby-Österby 26:6 2022.583.452, Hamre 99:2 2022.216.452,  

Smedby 14:10 2022.607.452, Jälkarbyn 53:12 2022.590.452,  

t) Registrering av livsmedelsanläggning 6 stycken: 

Granen 5 2022.572.461, Smedby 16:8 2022.542.461,  

Långshyttan 2:17 2008.678.461, Björken 10 2022.624.461,  

Långsbyn 36:10 2008.016.461, Ytternora 2:7 2007.409.461,  

u) Beslut om avgift för offentlig kontroll livsmedelsanläggning 9 

stycken: Långshyttan 1:37 2010.029.461, Karpen 2 2021.912.461,  

Terrassen 1 2022.100.461, Norsen 11 2022.016.461,  

Vikmanshyttan 2:3 2022.165.461, Bävern 7 2022.078.461,   

Långshyttan 42:1 2008.784.461, Vinstra 1 2003.157.461,  

Ytternora 2:7 2007.409.461,  

v) Anmälan/yttranden/beslut miljö 17 stycken: 

Viggesnäs 1:3 2020.198.462, Viggesnäs 1:3 2020.198.462,  

Lönnen 2 2022.450.450, Born 1:6 2022.513.430,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:115 2022.485.423,  

Hedemora 5:5 2020.489.461, Häggen 8 2019.580.461,  

Hedemora 3:11 2022.435.461, Vikbyn 34:1 och S:3 2022.559.430,  

Karpen 2 2021.912.461, Sundfiske 14:4 2021.914.446,  

Stadsberget 1:3 2022.614.422, Olshyttan 3:6 2022.608.446,  

Hedemora 6:1 2022.623.430, Born 1:6 2014.530.427,  

Dormsjö 2:20 2022.488.379, 2022.254.373, 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av beslut som är fattade 

på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 94  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2005.450.451, Nacka tingsrätt, Mark- och milljödomstolen. 

Dom att upphäva miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Hedemora 

kommuns beslut den 3 mars 2021 § 30. 

b) Msn 2021.908.231, Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 

Dom, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande 

bygglov för flerbostadshus. 

c) Msn 2022.593.623, Förvaltningsrätten i Falun, Beslut att 

Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning 

gällande skolskjuts. 

d) Msn 2021.321.623, Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 

Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet gällande 

skolskjuts. 

e) Msn 2022.573.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

iansspråkstagande av offentlig plats: valstuga. 

f) Msn 2022.591.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

offentlig tillställning: bil- och motorcykeluppvisning. 

g) Msn 2022.602.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

iansspråkstagande av offentlig plats: byggställning. 

h) Msn 2022.573.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

allmän sammankomst: kulturnatt med underhållning. 

i) Redovisning av glassprovtagning sommaren 2022. 

j) Protokoll från strategiutskottet den 22 augusti 2022 § 47 

k) Protokoll från strategiutskottet den 22 augusti 2022 § 48 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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