
 
 

MSN 
 

PROTOKOLL 
 

2022-10-05 
 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 
Plats och tid Tjädernhuset, lokal Vargen kl. 13.00-15.55 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2  

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Tjänstemän 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga 

Se närvarolista sidan 2 

Justerare Magnus Bergman (M) 

Justeringens plats och tid 

 
Tjädernhuset, onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 16.15 
  

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer §§  95-109 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

  Leif Hedlund (C)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Magnus Bergman (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-05 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-06 Datum då anslaget tas ned 2022-10-28 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Underskrift _________________________________  
 

 Lena Eriksson  
 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Leif Hedlund (C) vice ordf. 
Helena Källberg (S) 
Mauritz Nuotio (S) 
Åke Törnqvist (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Anki Rooslien (S) 
Birgitta Spjut (C) 
Magnus Bergman (M) 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tjänstemän Niklas Arfs, mark- och exploateringsansvarig 
Lena Eriksson, nämndsekreterare 
Angelica Eriksson Nordqvist, ekonom § 96 
Therese Gunnars, teknisk chef § 96 
Besnik Kelmendi, miljö- och byggchef §§ 97-98 
Eric Zettergren-Udd, bygglovshandläggare §§ 99-100 
Mats Aronsson, trafiksamordnare §§ 104-105 
 
 

  



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 95 
Fastställande av dagordning   ............................................................ 4 

§ 96 Dnr 2022.039.041 
Budgetförslag till 2023 ........................................................................ 5 

§ 97 Dnr 2022.678.406 
Ny taxa för bygg, plan och kart- och mätverksamhet .......................... 7 

§ 98 Dnr 2022.416.434 
Kommunal skyddsjakt ........................................................................ 8 

§ 99 Dnr 2022.576.235 
Utvändig ändring av garage gällande uppsättning av solceller på tak 9 

§ 100 Dnr 2022.672.221 
Misstänkt olovligt byggande gällande fritidshus ................................ 11 

§ 101 Dnr 2022.326.260 
Granskning - Detaljplan för del av Born 1:6, Industriplan, Pilbacken, 
Långshyttan ..................................................................................... 14 

§ 102 Dnr 2021.455.214 
Antagande – ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 ............ 15 

§ 103 Dnr 2022.735.143 
Information gällande torghandelsplatser i Hedemora kommun ......... 16 

§ 104 Dnr 2020.508.501 
Information om rasrisk vid väg 751 ................................................... 17 

§ 105 
Information om statlig medfinansiering Trafikverket ......................... 18 

§ 106 Dnr 2021.733.236 
Klosterhallens avtal .......................................................................... 19 

§ 107 Dnr 2022.765.213 
Se över områdesbestämmelser i Västerby och Stjärnsund .............. 20 

§ 108 
Anmälan av beslut fattade på delegation från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  Följande anmälningar presenteras: .... 21 

§ 109 
Delgivningar ..................................................................................... 24 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ärende 13 Rapporter, utgår 

Ärende 15 Klosterhallens avtal, tillkommer 

Ärende 16 Se över områdesbestämmelser, tillkommer 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 96 Dnr 2022.039.041 

Budgetförslag till 2023 

 
Sammanfattning 
Driftbudget 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 18 januari 2022 preliminära  

ramar för år 2023. Nämnder och verksamheter har sedan arbetat med att ta 

fram effekter av dessa ramar och presenterat detta på kommunstyrelsens 

budgetberedning den 17 maj 2022. Den 21 juni 2022 beslutade 

kommunfullmäktige om budgetramarna. Ramen för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår till 60,0 mkr. Sedan juni har 

förvaltningen arbetat med att få en budget i balans.   

Investeringsbudget 

Förvaltningen ser att behovet av investeringar är stort och föreslår att 

nämnden prioriterar åtgärder som är energibesparande till år 2023. 

Förvaltningen ger förslag på investeringar för år 2023 och belyser även det 

behov som finns och ger nämnden möjlighet att prioritera. 

I förvaltningens budgetförslag har extra hänsyn tagits till de ökade 

elkostnaderna detta har medfört att nämnden nödgats frångå 

underhållsplanen för kommunens fastigheter. Besparingarna uppgår till 0,3 

mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 

september 2022 med tillhörande bilagor 

Yrkande 

Anki Rooslien (S) yrkar att miljö och samhällsbyggnadsnämnden äskar 300 

tkr hos kommunfullmäktige pga. de ökade elkostnaderna. 

 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnads-förvaltningens förslag till budget för år 2023.  

2. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden antar den gemensamt 

framtagna investeringsplanen för år 2023. 

 

 

Forts. § 96 
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Forts. § 96 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden äskar 300 tkr hos 

kommunfullmäktige på grund av de ökade elkostnaderna. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 97 Dnr 2022.678.406 

Ny taxa för bygg, plan och kart- och mätverksamhet 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter en översyn av befintlig 

taxa kommit fram till att man ska gå från SKR:s tidigare taxemodell från 

2011 och övergå till SKR:s nya taxemodell från 2014. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa 

för kommunens bygg, plan samt kart- och mätverksamhet då nuvarande taxa 

baseras på en äldre taxemodell och är svår att tyda, både för privatpersoner 

och verksamhetsutövare men också för tjänstepersonerna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

besluta om ny taxa för plan och bygglov, strandskyddsdispens enligt 

miljöbalken samt kommunens kart- och mätningsverksamhet. Nuvarande 

taxa beslutades ursprungligen av kommunfullmäktige 2011-05-31 § 46. 

Därefter har ett ändringsbeslut fattats 2014-11-25 § 116.  

Nuvarande taxa innehåller formler och beräkning vilket har medfört att det 

är svårt för medborgare, kunder, handläggare med flera att veta vad som 

gäller. Målet med den nya taxan är att få en långsiktigt ekonomiskt hållbar 

taxa som är lätt att arbeta med både för beslutsfattare, förvaltning och 

sökande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 

september 2022 med tillhörande bilagor 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen, 

strandskyddsdispens enligt miljöbalken samt kart- och 

mätningsverksamhet antas.  

2. Ny taxa gäller för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2023 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr 2022.416.434 

Kommunal skyddsjakt 

 
Sammanfattning 

Kommunen har flertalet skyddsjägare som utför uppdrag åt oss. De 

kommunala skyddsjägarna har innan det avtal som beslutades 2022-06-08 

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 i enlighet med det uppdaterade avtalet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

september 2022 med tillhörande bilaga 1, avtal 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att teckna avtal 

enligt bilaga 1 med de kommunala skyddsjägarna. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 99 Dnr 2022.576.235 

Utvändig ändring av garage gällande uppsättning av 
solceller på tak 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller utvändig ändring av garage gällande uppsättning av svarta 

solceller på garagetak med en yta på ca 55 m2. Garaget ligger i vinkel mot 

huvudbyggnaden. Både huvudbyggnaden och garagebyggnaden har röda 

plåttak. Byggnaderna ligger exponerat och är väl synliga både från Gamla 

Faluvägen och från Sätervägen. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom 

sammanhållen bebyggelse. 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar 

har inkommit. Kommunens antikvarie har beretts tillfälle att yttra sig över 

ansökan och föreslår att ansökan avslås då den sökta åtgärden är exponerad 

och väl synlig från två bygator.  

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Åtgärden uppfyller tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 

kap. men åtgärden bedöms strida mot kulturmiljöintressena och anses därför 

inte förenlig med områdesbestämmelserna. 

Områdesbestämmelserna för Hedemora-Västerby gäller för platsen och de 

föreskriver: ”Området utgör en mycket värdefull kulturmiljö. Åtgärder får ej 

vidtas som kan skada miljön”. I detta fall är syftet med 

områdesbestämmelser att skydda den välbevarade by-miljöns 

kulturhistoriska värden. Om en åtgärd bedöms kunna skada kulturmiljön 

strider det mot områdesbestämmelserna och ansökan ska avslås (PBL 9:31).  

Enligt PBL 8 kap. 13 § får en byggnad eller ett bebyggelseområde som är 

särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt inte förvanskas. En annan aspekt att ta hänsyn till är vilket läge 

byggnaden har i kulturmiljön.  

 

Solceller utgör ett modernt och för kulturmiljön avvikande inslag.  

I vissa fall kan bygglov beviljas trots en liten avvikelse från 

områdesbestämmelserna om avvikelsen är förenlig med bestämmelsens 

syften (PBL 9:31 b).  

 

Forts. § 99 
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Forts. § 99 

 

Varje sökt åtgärd bedöms enskilt. Hedemora kommun har beviljat 

uppsättning av solceller i Västerby tidigare och i de tillfällena bedömdes den 

sökta åtgärden vara väl dold för omgivningen.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning i detta ärende är att 

det inte är en liten avvikelse från områdesbestämmelserna att solceller sätts 

upp på ett garagetak som är helt synligt från två bygator. Att sätta upp svarta 

solceller på ett rött garagetak skulle ge ett avvikande intryck och 

bedömningen är att det skulle innebära att kulturmiljön förvanskades.  

Mot denna bakgrund är den föreslagna åtgärden olämplig ur 

kulturmiljösynpunkt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 

september 2022 med tillhörande bilaga 1, remissvar från kommunantikvarie 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Bygglov nekas med stöd av 9 kap. 31 a § punkt 2. plan- och 

bygglagen.  

2. Avgift för prövningen är 0 kronor då det råder utökad lovplikt inom 

områdesbestämmelserna för Västerby (i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige). 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 100 Dnr 2022.672.221 

Misstänkt olovligt byggande gällande fritidshus 

 
Sammanfattning 
Fastighetsägarna lade ut fastigheten till försäljning tidigt under år 2021 och 

en spekulant kontaktade då miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att 

få ta del av eventuella handlingar som berör fastigheten. Det uppdagades då 

att det saknades handlingar som visar att bygglov och strandskyddsdispens 
finns. Enligt plan- och bygglagen (7 kap 20 § andra stycket) så är 

preskriptionstiden för olovligt byggande 10 år och i detta ärende har 

preskriptionstiden inträtt då byggnaderna byggdes någon gång mellan 1987-

1989 enligt fastighetsägarna vilket miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

inte kan motbevisa. Vad det gäller strandskyddsreglerna finns det ingen 

preskriptionstid. Tillsynsmyndigheten kan alltså agera över en utförd åtgärd 

som skulle krävt strandskyddsdispens för länge sedan. 

Den 2021-10-04 inkom ansökan om strandskyddsdispens gällande fritidshus 

(Dnr: 2021.776.237). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade 

strandskyddsdispensen den 2021-12-13 och Länsstyrelsen i Dalarnas län tog 

in ärendet för att pröva kommunens beslut. Den 2022-06-28 beslutade 

Länsstyrelsen att upphäva miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om 

beviljande strandskyddsdispens. Därav ska miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till om ett föreläggande är aktuellt 

eller inte för byggnaderna som ärendet berör.  

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Första frågan som alltid ska utredas är om det krävs strandskyddsdispens. 

Enligt 7 kap. 15 § 1 miljöbalken får inte nya byggnader uppföras inom ett 

strandskyddsområde, i detta fall anses byggnaderna på fastigheten som nya 

byggnader och en strandskyddsdispens krävs, då byggnaderna uppfördes 

mellan åren 1987-1989 enligt fastighetsägarna vilket miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden inte kan motbevisa. 

Nästa fråga som ska utredas är om det går att ge strandskyddsdispens. Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden beviljade en strandskyddsdispens som 

Länsstyrelsen i Dalarnas län sedermera upphävde då det inte ansågs finnas 

särskilda skäl för att kunna ge en dispens 7 kap. 18 c §.  

 

Av 7 kap. 25 § miljöbalken framgår att vid prövning av strandskydd ska 

hänsyn tas även till enskilda intressen, så kallad intresseprövning.  

 

Forts. § 100 
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Forts. § 100 

 

Inskränkning i den enskildes rätt att använda mark eller vatten får därför inte 

gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. 

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden och för att bevara de goda livsvillkoren för djur- 

och växtlivet på land och vatten, miljöbalken 7 kap. 13 § 1 & 2. 

Byggnaderna som står på fastigheten har ca 85 meter till strandlinjen och 

marken mellan strandlinjen och byggnaderna är av skogsmark. Byggnaderna 

bedöms ha en väldigt liten påverkan på den allemansrättsliga tillgången och 

på djur- och växtlivet. Så det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna 

intresset i detta fall under förutsättning att privatiseringsåtgärder i framtiden 

inte förekommer. Med privatiseringsåtgärder menas att anlägga gräsmatta, 

uppföra nya byggnader med mera. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden motiverade i beslutet för en 

strandskyddsdispens följande: 

”Enligt Mark- och miljööverdomstolens domar (M 3186-16 och M 7737-16) 

så är en viktig faktor i domarna att i båda fallen kan man inte tyda att 

sökande har aktivt försökt att kringgå strandskyddet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att sökande i detta ärende 

inte aktivt har eller nu försöker aktivt kringgå strandskyddet, då sökande av 

strandskyddsdispensen inte är dom tidigare fastighetsägare som uppförde 

byggnaden. Hedemora kommun har för den delen aldrig ingripit under dessa 

dryga 30 år som har rådigt sen uppförandet av byggnadsverken tills sökande 

fick fastigheten. 

Tillika om sökande inte aktivt har eller försöker kringgå strandskyddet, 

anser miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att det vore oskäligt att nu 

sökande (och tillika fastighetsägare) behöva riva byggnadsverken. Enligt 

Mark- och miljööverdomstolens dom (M 7737-16) upphäves punkt 3 i 

beslutet som anger att bryggan skall bland annat rivas. 

Då fritidshuset står ca 85 meter från strandlinjen och med detta beslut ges 

en tomtplatsavgränsning om 15 meter från fritidshusets fasader så lämnas en 

mycket godtycklig fri passage för människor, djur- och växtliv. 

Med ovannämnda och att byggnadsverken är i gott skick gör miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 7 kap 18 c § punkt 1 går 

att tillämpa. Då den delen av fastigheten ser ianspråktagen ut.” 

 

Med detta anser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortfarande att 

det vore oskäligt att fastighetsägarna ska få ett rivningsföreläggande samt 

vite.  

 

Forts. § 100 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 100 

 

Dock ska det tilläggas att utifrån Länsstyrelsens beslut om upphävande av 

dispensbeslutet, anses det inte finnas särskilda skäl för strandskyddsdispens.  

Det innebär att fastighetsägarna aldrig kan utföra bygg- och 

anmälningspliktiga åtgärder som till exempel tillbyggnad av fritidshuset. Då 

bygg- och anmälningspliktiga åtgärder direkt kräver strandsskyddsdispens på 

denna fastighet och i med Länsstyrelsens beslut finns inget särskilt skäl att 

ge en strandskyddsdispens. Det innebär även att om byggnaderna exempelvis 

förstörs av en brand, kommer det aldrig kunna bli realitet att få åter uppföra 

byggnaderna med rådande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 

september 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Att byggnaderna på fastigheten KÄLLVIKEN 5:1 får stå kvar och 

enbart får underhållas. I och med att byggnaderna både saknar 

bygglov och strandskyddsdispens kommer det med dagens 

strandskyddslagstiftning aldrig vara möjligt att vidta 

strandskyddspliktiga åtgärder som kommer att krävas vid lov- och 

anmälningspliktiga åtgärder. 

2. Ingen tomtplats eller hemfridszon får etableras. 

3. Ärendet avskrivs utan vidare åtgärd. 

  

Utdrag till 

Fastighetsägare 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 2022.326.260 

Granskning - Detaljplan för del av Born 1:6, 
Industriplan, Pilbacken, Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Planenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2022-05-23) att ta fram 

en detaljplan för industrimark för del av fastigheten Born 1:6. Fastigheten 

ägs idag av Sveaskog AB. 

Planområdet har valts ut med hänsyn till efterfrågan på större markområden 

för industri. Planen ligger inte inom område för riksintresse eller har något 

annat skyddsvärde. I huvudsak tas ca 6 Ha produktionsskog i anspråk för 

planen. Jordbruksmark bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

Långshyttan nämns i översiktsplanen som ett fokusområde för utveckling. 

Den fördjupade översiktsplanen för Långshyttan (1994) nämner området för 

detaljplanen. Den siktlinje mot kyrkogården som omnämns som värd att 

bevara påverkas inte av detaljplanen men ny exploatering kommer bli synlig 

i landskapet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

september 2022 med tillhörande bilagor 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen för del av 

Born 1:6, Industriplan, Pilbacken, Långshyttan läggs ut på granskning. 

  

Utdrag till 

Strategiutskottet 
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§ 102 Dnr 2021.455.214 

Antagande – ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 
3:32 

 
Sammanfattning 

En ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 & 3:32 inleddes 2021 med syfte att 

ändra markanvändning i planområdet från industri till bostad, kontor, 

verksamhet och tillfällig vistelse. Syftet med planen är för att utveckla 

området med hänsyn till ändringar i omständigheterna.   

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

perioden 15 april- 6 maj. Planen har också varit på granskning under 

perioden 15 juni 2022 till 15 juli 2022 och planen är nu redo för antagande. 

Antagandet sker enligt Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 27 §.  

Förslaget innebär inga väsentliga ändringar avseende markanvändning, 

varsamhet, områdeskaraktär eller strandskydd. 

Sökanden står för alla planeringskostnader.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

september 2022 med tillhörande bilagor, antagandehandlingar 

Förslag till kommunfullmäktige 

Beslut att anta detaljplanen för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32.  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 103 Dnr 2022.735.143 

Information gällande torghandelsplatser i Hedemora 
kommun  

 
Sammanfattning 

Mark och exploateringsansvarig kommer på sammanträdet att informera om 

torghandelsplatser i Hedemora kommun samt tider och kostnader för 

försäljning. 

Det har till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit två 

förfrågningar gällande begagnade av torgplats för försäljning av mat från så 

kallad foodtruck. I kommunen finns endast två platser upplåten för 

torghandel och som ligger centralt i Hedemora, del av Hökartorget och del 

av stora torget. Dessa kan hyras utan att behöva söka polistillstånd enligt 

ordningsföreskrifter för torghandel. I normala fall kan vi enkelt skriva ett 

avtal om torgplats men då dessa vill ha försäljning kvällstid vilket är utanför 

de tider som anges i ordningsföreskrifterna behöver kommunstyrelsen medge 

undantag eller besluta annat.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Har tagit del av informationen om torghandel. 
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§ 104 Dnr 2020.508.501 

Information om rasrisk vid väg 751  

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnaren informerade på sammanträdet om riskreducerande 

åtgärder väg 751. Tre delområden utmed väg 751 (Jakobs-Duvåker-

Myckelby) med oacceptabel stabilitet där riskreducerande åtgärder är 

behövliga.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Har tagit del av informationen om rasrisk i anslutning till väg 751, 

Myckelby. 
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§ 105  

Information om statlig medfinansiering Trafikverket 

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnaren informerade på sammanträdet om medfinansiering som 

blivit beviljat för år 2023 från Trafikverket.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Har tagit del av informationen om statlig medfinansiering. 
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§ 106 Dnr 2021.733.236 

Klosterhallens avtal 

 
Sammanfattning 

På strategiutskottet den 26 september 2022 väcktes frågan om Klosterhallens 

avtal. Strategiutskottet beslutade att ge uppdrag till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna för att avbryta försäljning 

av Klosterhallen.    

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Uppdrag ges till samhällsenheten att utreda möjligheterna för att 

avbryta försäljning av Klosterhallen. 

2. Återrapport till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 

2022. 

  

Utdrag till 

Samhällsenheten 
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§ 107 Dnr 2022.765.213 

Se över områdesbestämmelser i Västerby och 
Stjärnsund 

 
Sammanfattning 

Vice ordförande väckte frågan om att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen bör se över och uppdatera  

områdesbestämmelser i Västerby och Stjärnsund. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Uppdrag ges till planavdelningen att se över områdesbestämmelser i 

Västerby och Stjärnsund. 

2. Återrapport om status till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

under våren 2023. 

  

Utdrag till 

Planavdelningen 
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§ 108  

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

a) Startbesked 17 stycken: 

Hamre 7:3 2020.1041.232, Nås 2:1 2022.175.231,  

Jälkarbyn 22:1 2022.718.220, Jälkarbyn 19:2 2022.717.220,  

Norshyttan 14:1 2022.716.220, Aklejan 6 2022.713.220,  

Plommonet 3 2022.695.220, Hummelbo 8:3 2022.719.220,  

Vikbyn 49:3 2022.701.220, Sörbo 4:7 2022.146.231,   

Bokhållaren 2 2022.691.220, Taljan 7 2022.252.232,  

Långshyttan 14:30 2022.690.220, Fjärilen 9 2022.694.220,  

Skylen 6 2022.682.220, Övernora 16:4 2022.664.220,  

Målaren 3 2022.665.220,  

b) Bygglov 1 stycken: 

Lönnen 2 2022.290.239,  

c) Bygglov och startbesked 2 stycken: 

Långshyttan 14:43 2022.487.231,  

Hedemora-Västerby 1:284 2022.496.231,  

d) Bygglov och startbesked och strandskyddsdispens 3 stycken: 

Grådö 59:2 2021.967.232, Ingvallsbenning 8:19 2022.540.231,  

Norra Spjutbo 2:7 2022.606.231,  

e) Strandskyddsdispens 2 stycken: 

Nordviken 21:66 mfl. 2022.667.237, Norn 1:67 2022.729.237,  

f) Slutbesked 13 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:115 2022.325.234,  

Ingvallsbenning 10:20 2022.322.220, Byggmästaren 7 2022.632.220,  

Ängelsfors 2:65 2021.293.231, Polhem 1:9 2021.590.231,  

Terrassen 15 2021.485.231, Trädgården 5 2022.467.231,  

Hedemora-Västerby 1:283 2020.597.235,  

Trekanten 5 2021.326.220, Slommen 4 2022.534.231,  

Ivarshyttan 10:1 2017.162.234, Jälkarbyn 133:5 2022.548.220,  

Olshyttan 21:1 2022.115.220, Stjärnsund 1:16 2020.107.234,  

 

 

Forts. § 108 
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Forts. § 108 

g) Avvisning 3 stycken: 

Djusa 6:4 2021.696.234, Norshyttan 18:1 2021.734.235,  

Laken 7 2021.837.239,  

h) Avskrivning 8 stycken: 

Ollonborren 6 2022.617.221, Ollonborren 3 2022.703.221,  

Årängen 1:2 2020.495.216, Verkstaden 1 2022.707.232,  

Hedemora-Västerby 1:52 2022.697.221,  

Brunna 7:1 2021.841.216, Husby 1:17 2021.662.230,  

Viveln 8 2022.616.221,  

i) Tillstånd att öppna ledningsschakt 5 stycken: (samlingsärende) 

2022.015.308,  

j) Yttranden till polismyndigheten 2 stycken: 

Hedemora 6:1 2022.613.308, Hedemora 6:1 2022.676.308 

k) Yttranden om ansökan av offentlig tillställning 1 stycken: 

2022.609.308,  

l) Yttranden om alkoholservering 1 stycken: 

Granen 5 2022.572.461,  

m) Undantag om bestämmelser i trafikförordningen 2 stycken: 

Hedemora 6:1 2022.017.517, Ollonborren 1 2022.017.517 

n) Beslut om kompostering 6 stycken: 

Husby-Västerby 10:15 2022.708.452, Vikbyn 2:4 2022.722.452,  

Östra Hinshyttan 1:11 2022.706.452, Born 1:8 2022.674.452,  

Jälken 5:3 2022.675.452, Tjärna 3:5 2022.640.452,  

o) Installation av värmepump 2 stycken: 

Brunna 19:2 2022.603.379, Axet 11 2022.699.379,  

p) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 6 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:57 2022.463.446, Nås 2:1 2022.712.446, 

Djusa 4:1 2021.508.446, Sundfiske 26:2 2021.904.446,  

Ingelsbo 1:14 2022.639.446,  

Husby-Västerby 7:2 2022.478.446,  

q) Registrering av livsmedelsanläggning 2 stycken: 

Verkstaden 1 2022.725.461, Mätaren 3 2022.744.461,  

 

 

Forts. § 108 
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Forts. § 108 

r) Avgift för offentlig kontroll 6 stycken: 

Björken 10 2022.624.461, Björken 15 2022.483.461,  

Königshyttan 1:42 2018.328.461, Smedby 16:8 2022.542.461,  

Trädgården 5 2022.166.461, Blocket 1 2022.060.461,  

s) Anmälan/yttranden/beslut miljö 3 stycken: 

Väktaren 1 2021.754.444, Vikarbyn 9:5 2020.256.462,  

Björken 10 2022.624.461,  

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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§ 109  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2022.017.517, Trafikverket, Beslut om undantag från 

bestämmelser om största tillåtna bredd och längd. 

b) Msn 2005.450.451, Överklagande och ansökan om 

prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen. 

c) Protokoll från strategiutskottet den 26 september 2022 § 56 

d) Protokoll från strategiutskottet den 26 september 2022 § 58 

e) Protokoll från strategiutskottet den 26 september 2022 § 59 

f) Protokoll från strategiutskottet den 26 september 2022 § 62 

g) Protokoll från strategiutskottet den 26 september 2022 § 63 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 

  

 


	Framsida protokoll MSN den 5 oktober 2022
	Dag, tid, plats, justerare och anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 95 Fastställande av dagordning
	§ 96 Budgetförslag till 2023
	§ 97 Ny taxa för bygg, plan och kart- och mätverksamhet
	§ 98 Kommunal skyddsjakt
	§ 99 Utvändig ändring av garage gällande uppsättning av solceller på tak
	§ 100 Misstänkt olovligt byggande gällande fritidshus
	§ 101 Granskning - Detaljplan för del av Born 1:6, Industriplan, Pilbacken, Långshyttan
	§ 102 Antagande – ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32
	§ 103 Information gällande torghandelsplatser i Hedemora kommun
	§ 104 Information om rasrisk vid väg 751
	§ 105 Information om statlig medfinansiering Trafikverket
	§ 106 Klosterhallens avtal
	§ 107 Se över områdesbestämmelser i Västerby och Stjärnsund
	§ 108 Beslutsanmälningar
	§ 109 Delgivningar



