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§ 110  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

Ärende 19 Information om investeringsprojekt Rostugnen - blir information 

om färdigställda investeringsprojekt. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 111 Dnr 2021.244.041 

Ekonomisk uppföljning september 2022 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till september 2022. Resultatet visar ett positivt utfall om 

3,0 mkr per sista september.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 

oktober 2022 med tillhörande bilaga, investeringar per 2022-09-30 

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

uppföljning för perioden januari till och med september 2022. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 112 Dnr 2021.244.041 

Omdisponering av investeringsbudget för 
investeringen vid Henemoren 

 
Sammanfattning 

Henemoren är ett område där en planutredning pågår och förslag på ny 

utformning kommer att tas fram. 

Aktuell investering gällande Henemorens parkering kan därför omdisponeras 

och inköpt parkbelysning i stället monteras där behov av utbyte av uttjänt 

park/ gång- och cykelvägsbelysning finns i Hedemora kommun. 

Därtill kan investeringsmedel även nyttjas till att bygga om outnyttjade delar 

av Vasahallens omklädningsrum (de så kallade ”ligghytterna”) och på så sätt 

möta önskemål från näringslivet om rum att hyra i Vasahallen.   

Omdisponeringen innebär också att hela investeringsbudgeten inte kommer 

att nyttjas.  

Förvaltningens motivering till beslut: 

Då belysning inköpts finns valen att antingen avsluta investeringen och låta 

kostnaderna belasta driftbudget alternativt omdisponera enligt förslag och 

därmed aktivera inköpt belysning och montering i kommunens 

anläggningsregister.  

En ombyggnation av rum i Vasahallen omfördelar outnyttjad yta till attraktiv 

och aktiv yta. Det kan resultera i att flera av Vasahallens verksamheter får ett 

högre besöksantal och genererar en kontinuerlig hyresintäkt till kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

oktober 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 
Att godkänna föreslagen omdisponering av investeringen vid Henemoren i 

avvaktan på resultatet från planutredningen för området.  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 113 Dnr 2021.244.041 

Överföring av investeringsmedel gällande infrastruktur 
till 2023 

 
Sammanfattning 

Investeringsmedel finns avsatt för infrastrukturändamål för 2022 då flera 

detaljplaner beräknades vara klara. På grund av omprioritering av ordningen 

för dessa planer är det osäkert om investeringen påbörjas under 2022 och 

förvaltningen behöver därför få ett beslut om överföring av dessa pengar till 

2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

oktober 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

För att kunna förverkliga de nya detaljplaner som antagits behövs medel för 

infrastrukturåtgärder varför miljö och samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att investeringsmedel som beviljats för 

infrastrukturåtgärder 2022 överflyttas till 2023. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 2020.336.879 

Ny utformning Kallbadhuset 

 
Sammanfattning 

Projektet syftar till att utveckla den befintliga badplatsen i Hönsan. Tanken 

är att öka tryggheten och bibehålla platsens kulturhistoriska värden som är 

av stor betydelse för kommunen. År 2019 fattades beslutet att riva det 

befintliga badhuset som är i dåligt tekniskt skick och utgör en säkerhetsrisk. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på en 

ny byggnad som ska ersätta den gamla. Vid framtagandet har bevarandet av 

kulturvärden och trygghetsperspektivet särskilt beaktats. 

Det nya förslaget syftar till att skapa en samlingsplats som bevarar 

huvuddraget i det nuvarande Kallbadhusets arkitektur och historia samtidigt 

som det ger ett öppet intryck och lockar många besökare till platsen för bad 

och umgänge. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens 

strategiutskott att bevilja renovering vid Kallbadhuset enligt förslag från 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april 2022 och  

att ställa sig positiva till att tillskjuta 3 600 tkr till pågående 

investeringsprojekt i syfte att bekosta föreslagen renovering. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Hopptornet är välbesökt och omtyckt men saknar i dagsläget plats för 

omklädnad och är inte heller en samlingsplats för andra än de badgäster som 

vill nyttja hopptornet. 

En ombyggnation enligt förslag skapar den offentliga samlingsplats som så 

många önskar, en samlingsplats som lockar över generationsgränser. 

En central tillgänglig badplats med mycket av vad en modern badplats ska 

innehålla samtidigt som bygdens kulturhistoria och byggnadens historiska 

värde bevaras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april 

2022 

Förslag till strategiutskottet 

1. Bevilja renovering vid Kallbadhuset enligt förslag. 

2. Ställa sig positiva till att tillskjuta 3 600 tkr till pågående 

investeringsprojekt i syfte att bekosta föreslagen renovering. 
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§ 115 Dnr 2022.737.006 

Förslag till kalendarium 2023 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

kalendarium för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 

29 september 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer kalendarium för år 2023 

enligt förslaget. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 116 Dnr 2022.769.439 

Utdelning av miljöstipendium 2022 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska utse en person eller förening som 

ska tilldelas Hedemora kommuns miljöstipendium för år 2022.  

Tre ytterligare förslag presenterades på sammanträdet av nämndens 

ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Nominering den 10 oktober 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljöstipendium 2022 tilldelas Hönsans framtid. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

Hönsans framtid 
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§ 117 Dnr 2022.771.231 

Tillbyggnad av enbostadshus gällande inglasad altan 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus gällande inglasad altan med  

20 m2 byggnadsarea. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

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

har inkommit. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanen och avvikelsen bedöms 

vara förenlig med planens syfte. Det tilltänkta altantaket hamnar lägre än 

bostadsbyggnadens tak som finns på samma fastighet och altantaket kommer 

därför inte påverka ovanförliggande byggnaders utsikt. Ovanförliggande 

byggnader kommer inte att skymmas av altantaket. 

 

Bygglov får därför ges med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 b §. Miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

 

Åtgärden bedöms inte strida mot kulturmiljöintressena. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning den 19 

oktober 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § plan-och 

bygglagen.  

2. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. Med 

detta startbesked beslutar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

att 

- Åtgärden får påbörjas. 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt 

samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

 

Forts. § 117 
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Forts. § 117 

3.    Som kontrollplan fastställs ”Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – 

Inglasad altan” 

4. Kontrollplanen ska lämnas in till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

5. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

gett ett slutbesked. 

6. Avgift för bygglovet är 2657 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 118 Dnr 2022.644.230 

Utvändig ändring av förrådsbyggnad gällande 
uppsättning av solceller 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller utvändig ändring av byggnader gällande uppsättning av 

solceller. Solceller sätts upp på två uthusbyggnader med röda tegeltak, med 

en yta på sammanlagt 120 m2 bruttoarea. 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 solpaneler/solceller bifalles endast på del av uthusbyggnad i det 

kringbyggda gårdsrummet. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Åtgärden kan antas uppfylla tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 

2 och 8 kap men åtgärden bedöms strida mot kulturmiljöintressena. 

Områdesbestämmelserna för Hedemora-Västerby gäller för platsen och de 

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

vidtas som kan skada miljön”. Om en åtgärd bedöms kunna skada 

kulturmiljön strider det mot områdesbestämmelserna och ansökan ska avslås 

(PBL 9:31). 

 

I vissa fall kan bygglov beviljas trots en liten avvikelse från 

områdesbestämmelserna om avvikelsen är förenlig med bestämmelsens 

syften (PBL 9:31 b). I detta fall är syftet med områdesbestämmelser att 

skydda den välbevarade bymiljöns kulturhistoriska värden. 

Solceller/paneler utgör ett modernt och för kulturmiljön främmande inslag 

där huvuddelen av byns äldre gårdar och hus stått på samma plats sedan 

tidigt 1800-tal. Att sätta upp svarta solceller på röda tegeltak i en gammal 

kulturmiljö ger ett avvikande intryck och är inte förenligt med 

områdesbestämmelserna.  

I detta fall bedöms uppsättning av solceller/solpaneler på det uthus (f.d. 

vagnslidret/ladan) genom sin synliga exponering invid Gamla Faluvägen, 

påverka kulturmiljön negativt.  

 

 

Forts. § 118 
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Forts. § 118 

 

Ansökan gäller även uppsättning av solceller/paneler på del av uthus i det 

kringbyggda gårdsrummet. Påverkan bedöms där vara mindre eftersom de 

endast är synliga inom gårdsrummet.  

Mot denna bakgrund är den sammanlagda bedömningen från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att bygglov för solceller på del av uthus i det 

kringbyggda gårdsrummet kan beviljas men inte för byggnaden invid Gamla 

Faluvägen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning den 26 

oktober 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Bygglov nekas för byggnaden invid Gamla Faluvägen med stöd av 9 

kap. 31 a § punkt 2. plan- och bygglagen. 

2. Bygglov beviljas för del av uthus i det kringbyggda gårdsrummet 

med stöd av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen.  

3. Startbesked ges för del av uthus i det kringbyggda gårdsrummet med 

stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. Med detta startbesked 

beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

- Åtgärden får påbörjas. 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt 

samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

4. Som kontrollplan fastställs ”Kontrollplan solceller”.  

5. Kontrollplan ska lämnas in till Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

6. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet innan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

gett ett slutbesked. 

7. Avgift för bygglovet 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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§ 119 Dnr 2021.733.236 

Återrapport om status 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 samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 oktober 2022. 

Uppdrag gavs till samhällsenheten att utreda möjligheterna för att avbryta 

försäljning av Klosterhallen.  

Återrapport om status Klosterhallen kommer att presenteras på dagens 

sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 26 september 2022 § 63 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 § 

106 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

oktober 2022 

Förslag till strategiutskottet 

1. Avvakta resterande avtalstid. 

2. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillskriva köparen och 

göra en förfrågan om den uteblivna betalningen ska tolkas som att 

köparen inte önskar slutföra affären. 

  



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 2022.825.315 

Parkeringsplatser med motorvärmare 

 
Sammanfattning 

13 juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att medarbetare skulle få 

möjlighet att hyra motorvärmarplats i mån av tillgång.  

Vid en omorganisation har ansvaret för hantering av parkeringsplatser med 

motorvärmare kommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Vid en genomsyn behöver beslut och avtal revideras enligt nu gällande lagar 

och praxis. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 

november 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 

förslag på nytt avtal utifrån dagens lagar och praxis.  

  

Utdrag till 

Samhällsenheten 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 2022.767.308 

Foodtruck/matvagn Hökartorget Hedemora 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har av polisen fått en ansökan om uppställning av 

foodtruck/matvagn på Hökartorget för försäljning av varm mat från fredagar 

till sena natten mot söndagar. 

Frågan är av principiell så frågan bör behandlas av nämnden och inte av 

enskild tjänsteman. Ansökan återlämnas till nämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

oktober 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 122 Dnr 2022.818.512 

Trafikförordningar gällande parkering på Domarvägen 
och Svedjegatan Hedemora kommun 

Sammanfattning 

På Åhagen i Hedemora har kommunen genomfört ett projekt med att få till 

säkrare trafikmiljö vid förskolorna och skolorna. Gång och cykelväg, 

busshållplats och lämna/hämta, har byggts och ingick i projektet. Vid 

Domarvägen och Svedjegatan behövs beslut om lokala trafikförordning för 

parkering och förbud att stanna. På så sätt fås säkrare miljö för våra elever 

och trafikanter.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

oktober 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att på gatorna Domarvägen 

och Svedjegatan i Hedemora gäller lokala trafikföreskrifter enligt 

tjänsteskrivelsen från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 

2022-10-14. 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2022.818.512 

Trafikförordningar gällande parkering på Stigen 
Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

För gatan Stigen i Hedemora centrum har bestämmelserna kring parkeringar 

varit oförändrad under mycket lång tid. Datumparkering har tillkommit och 

ett parkeringsförbud har införts på andra sida mot radhusen. Bilar som 

parkerats på radhussidan blir ibland parkerade längre än 24 timmar. Vilket 

strider mot parkeringsreglerna. Under vintertiden då datumparkering råder så 

har fordon även parkerats den dagar då parkering inte är tillåtet. Boende har 

ibland fått p-bot och kontaktat kommunen. Det framfört att de öskar 

förändring av gällande parkeringsregler för gatan. Med förändrat 

parkeringsförordning för gatan skulle gaturenhållningen fungera bättre. Om 

fordonen måste flyttas en dag i veckan under vinterhalvåret så kan 

gaturenhållningen fungera bättre. 

Förslag till beslut är att parkeringsförbudet på radhusens motsatta sid tas bort 

en dag i veckan under vinterhalvåret då fås en sk. städdag. På gatan sida mot 

radhusen tillåts alla parkering dagar förutom då gatan har städdag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

oktober 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att på gatan Stigen gäller 

lokala trafikföreskrifter enligt tjänsteskrivelsen från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-10-14. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2022.818.512 

Trafikförordningar gällande parkering på Västra 
Järnvägsgatan Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Vid Västra Järnvägsgatan i Hedemora centrum på sträckan från 

Haggårdsvägen till Nya Brogatan genomför kommunen ett projekt 

tillsammans med trafikverket. För sträckan mellan Haggårdsvägen och 

Alstigen behövs beslut om lokala trafikförordning gällande parkering och 

parkeringsförbud.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

oktober 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att på gatan Västra 

Järnvägsgatan i Hedemora gäller lokala trafikföreskrifter enligt 

tjänsteskrivelsen från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 

2022-10-14. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
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§ 125 Dnr 2020.056.421 

Information om partikelmätning  

 
Sammanfattning 

Miljöinspektör informerade på sammanträdet om partikelmätningen på 

Gussarvsgatan.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

partikelmätning. 

  

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr 2022.326.214 

Antagande av detaljplan för del av Born 1:6  

 
Sammanfattning 

Planarkitekt informerade på sammanträdet om antagande av detaljplan för 

del av Born 1:6. Industriplan, Pilbacken Långshyttan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 

Strategiutskottet 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr 2021.244.041 

Information om färdigställda investeringsprojekt  

 
Sammanfattning 

Projektledare och gatutekniker informerade på sammanträdet om 

färdigställda investeringsprojekt. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

färdigställda investeringsprojekt. 

  

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Jultallrik på nämndens sammanträde den 7 december 2022, mötet 

kommer att vara i Långshyttan.  

Kalenderbokning kommer att skickas ut med plats och tid. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 

  

 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129  

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

a) Startbesked 14 stycken: 

2022-756-220, 2022-758-220, 2022-759-220, 2022-764-220,  

2022-778-220, 2022-787-220, 2022-814-220, 2022-660-236, 

2022-739-220, 2022-741-220, 2022-747-220, 2022-753-220,  

2022-752-220, 2022-530-232, 

b) Bygglov 1 stycken: 

2022-530-232,  

c) Bygglov och startbesked 8 stycken: 

2022-620-235, 2022-680-230, 2022-681-230, 2022-688-230,  

2022-698-236, 2022-731-231, 2022-749-231, 2022-768-230, 

d) Slutbesked 24 stycken: 

2016-176-234, 2019-754-235, 2020-805-234, 2021-088-230,  

2021-220-220, 2021-601-231, 2022-151-231, 2022-295-220,  

2022-307-220, 2022-388-220, 2022-414-220, 2022-426-235,  

2022-460-234, 2022-469-220, 2022-589-220, 2022-621-220,  

2022-622-220, 2022-630-220, 2022-637-220, 2022-641-220,  

2022-665-220, 2022-691-220, 2022-718-220, 2022-758-220,  

e) Avskrivning 3 stycken: 

2021-843-221, 2022-050-237, 2022-619-223 

f) Tillstånd att öppna ledningsschakt x stycken: (samlingsärende) 

2022-015-308 

g) Beslut om parkeringstillstånd 6 stycken: 

2022-732-517, 2022-750-517, 2022-751-517, 2022-766-517,  

2022-772-517, 2022-774-517,  

h) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 2 stycken: 

2022-775-446, 2022-471-446,  

i) Registrering av livsmedelsanläggning 8 stycken: 

2005-756-461, 2006-249-461, 2006-882-461, 2007-134-461,  

2007-419-461, 2008-913-461, 2009-014-461, 2009-215-461 

 

Forts. § 129 
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Sida 

27(28) 
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2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 129 

j) Yttrande till polismyndigheten 1 stycken: 

2022-781-308 

k) Anmälan/yttranden/beslut miljö 15 stycken: 

2022-806-452, 2022-776-430, 2000-130-427, 2007-077-427,  

2014-530-427, 2021-898-446, 2022-624-461, 2022-624-461,  

2022-666-426, 2022-720-427, 2022-736-427, 2022-773-422,  

2022-785-452, 2022-807-427, 2022-807-427 

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 
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28(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 108 

b) Protokoll från kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 140 

c) Protokoll från kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 141 

d) Protokoll från kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 142 

e) Protokoll från kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 143 

f) Protokoll från kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 145 

g) Msn 2022.792.002 Ordförandebeslut den 20 oktober 2022 

h) Msn 2021.939.430, Länsstyrelsen Dalarna, beslut att bevilja 

preliminärt statligt bidrag med max 50%, dock högst 41 tkr, till 

Hedemora kommun. Naturvårdsprojektet Leder i Långshyttan. 

i) Msn 2014.586.446, Svea Hovrätt, Mark och miljööverdomstolen. 

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 

miljödomstolens avgörande står därför fast. 

j) Msn 2021.078.214, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen beslutar 

enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen att inte överpröva 

kommunens antagandebeslut. 

k) Msn 2022.781.308 Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande allmän 

sammankomst: Information om FN. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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