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§ 5  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Jävsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 6 Dnr Jäv 2019.008.235 

Tidsbegränsat bygglov för paviljong 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för paviljong med 9 kvm 

byggnadsarea mellan 2019-04-15 och 2022-05-01. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Paviljongen placeras på 

parkmark enligt detaljplanen.   

Motivering till beslut: 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 § får ett tidsbegränsat bygglov ges för 

en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 

10-32 §§. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett 

tidsbegränsat bygglov kan lämnas med stöd av detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 mars 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas mellan 2019-04-15 till 2022-05-01 

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

startbesked beslutar jävsnämnden att 

- Åtgärden får påbörjas 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

3. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

 - Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

 överensstämmer med beviljat bygglov. 

 - Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

4. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

5. Avgift för bygglovet är 3000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

  kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

___________ 

 

Utdrag till 

Samhällsenheten 
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§ 7 Dnr Jäv 2019.003.230 

Nybyggnad av omklädningsrum 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnad av omklädningsrum med 10 kvm bruttoarea vid 

sjön Munken. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Omklädningsrummet 

placeras på mark som enligt detaljplanen är för allmänt ändamål.  

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd 

överensstämmer med detaljplanen och uppfyller tillämpliga bestämmelser i 

plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 mars 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas. 

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

Med detta startbesked beslutar jävsnämnden att: 

- Åtgärden får påbörjas 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

3. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

- Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

4. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

5. Avgift för bygglovet är 3000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Samhällsenheten  
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§ 8 Dnr Jäv 2019.006.230 

Nybyggnad av utedass 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnad av utedass samt strandskyddsdispens med 3 m2 

bruttoarea vid Björknabba badplats. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom strandskyddat område.  

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd 

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

 

Dispens från strandskyddet kan lämnas med stöd av miljöbalken 7 kap 18 § 

c, punkt 5, då utedasset tillgodoser ett angeläget allmänt intresse. Byggnaden 

är också av sådan karaktär att den inte inskränker allmänhetens möjligheter 

att nyttja stranden och konsekvenserna för växt- och djurlivet blir små. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 mars 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

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

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 7 kap 15§ 

beviljas. 

3. Byggnadens yta får tas i anspråk för ändamålet. 

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

startbesked beslutar jävsnämnden att 

- Åtgärden får påbörjas. 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

5. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

- Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

 

 

Forts. § 8 
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Forts. § 8 

 

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

   innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

7. Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 4930 kronor (i    

  enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige). Faktura skickas  

  separat.  

___________ 

 

Utdrag till 

Samhällsenheten  
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§ 9 Dnr Jäv 2019.010.230 

Nybyggnad av fågeltorn samt strandskyddsdispens 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnad av fågeltorn i två våningar med totalt 47 m2 

bruttoarea samt tillhörande ramp. Detta för att allmänheten ska få tillgång till 

naturreservatet vad Stadsjön. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid sjön Storsjön. 

Översiktlig översvämningskartering finns för området. Enligt denna ligger 

den tänkta byggplatsen på mark som översvämmas vid beräknat 100-årsflöde 

i Dalälven. Den tilltänkta byggplatsen ligger inom riksintresse för natur- och 

kulturmiljövård, inom våtmarksinventering, ramsar-område samt 

bevarandevärt odlingslandskap.  

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd 

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

Åtgärden bedöms inte strida mot natur- och kulturmiljöintressena. 

 

Dispens från strandskyddet kan lämnas med stöd av miljöbalken 7 kap 18 § 

c, punkt 3, då fågeltornet för sin funktion måste ligga vid vattnet. 

Byggnaderna är av sådan karaktär att de inte inskränker allmänhetens 

möjligheter att nyttja strand 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 mars 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

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

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 7 kap 15§ 

beviljas. 

3. Byggnadens yta med tillhörande ramp får tas i anspråk för ändamålet. 

 

 

 

Forts § 9 
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Forts. § 9 

 

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

startbesked beslutar jävsnämnden att 

- Åtgärden får påbörjas. 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

5. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

- Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

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

innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

 

7. Avgift för bygglovet och strandskyddsdispensen är 7740 kronor (i 

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas 

separat. 

__________ 

Utdrag till 

Samhällsenheten  
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§ 10 Dnr Jäv 2019.011.230 

Nybyggnad av två stycken fågeltorn 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnad av 2st fågeltorn i två våningar med totalt 36 m2 

bruttoarea vardera samt tillhörande ramper. Detta för att allmänheten ska få 

tillgång till naturreservatet vad Stadsjön. allmänhetens möjligheter att nyttja 

strand. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse.  

Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid sjön Storsjön. 

Översiktlig översvämningskartering finns för området. Enligt denna ligger 

den tänkta byggplatsen på mark som översvämmas vid beräknat 100-årsflöde 

i Dalälven. 

Den tilltänkta byggplatsen ligger inom riksintresse för natur- och 

kulturmiljövård, inom naturvårdsområde för nyckelbiotop för skogsmark, 

ramsar-område, natura 2000 område samt är utpekat som naturreservat.  

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd 

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

Åtgärden bedöms inte strida mot natur- och kulturmiljöintressena. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 mars 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

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

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

startbesked beslutar jävsnämnden att 

- Åtgärden får påbörjas. 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

3. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

- Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

4. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

Forts. § 10 
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Forts. § 10 

 

5. Avgift för bygglovet är 5410 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

____________ 

 

Utdrag till 

Samhällsenheten 
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§ 11 Dnr Jäv 2019.004.230 

Nybyggnad av omklädningsrum samt 
strandskyddsdispens 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 

omklädningsrum och ett utedass med en total yta på ca 15 m2. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. För området gäller Hedemoras kommuns 

”översiktsplan 2030”, antagen 2016. 

Fastigheten där omklädningsbyggnaden och utedasset är tänkt att uppföras 

ligger inom strandskyddat område vid sjön Rällingen i Långshyttan. 

Motivering till beslut om bygglov och strandskyddsdispens: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd får 

anses förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller 

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

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området. 

Byggnadens yta på marken får tas i anspråk för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 mars 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

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

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 7 kap 15§ 

beviljas. 

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

startbesked beslutar jävsnämnden att: 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

4. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

- Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

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

innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

 

Forts. § 11 
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Forts. § 11 

 

6. Avgift för bygglov och strandskyddsdispens är 5530 kronor (i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Samhällsenheten  
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§ 12 Dnr Jäv 2019.005.230 

Nybyggnad av omklädningsrum samt 
strandskyddsdispens 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad av 

omklädningsrum med 10 m2 bruttoarea. 

För området gäller Hedemoras kommuns ”översiktsplan 2030”, antagen 

2016. Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid sjön Rällingen i 

Långshyttan. 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Inga erinringar har inkommit. 

Hedemora Energi AB har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.  

Ingen erinran har inkommit. 

Trafikverket har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.  

Erinran har inkommit från Trafikverket som anser att byggnaden bör flyttas 

längre ifrån väg 270 än vad som angetts i ansökan, vilket nu gjorts. Nu 

kommer byggnaden att uppföras 12 meter ifrån väg 270 enligt reviderad 

ritning/flygfoto. 

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd får 

anses förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller 

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

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området. 

Byggnadens yta på marken får tas i anspråk för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 mars 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

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

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 7 kap 15§ 

beviljas. 

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

startbesked beslutar jävsnämnden att: 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

 Utstakning krävs inte i detta ärende. 

 

Forts. § 12 
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Forts. § 12 

 

4. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

- Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

 

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

innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

 

6. Avgift för bygglov och strandskyddsdispens är 5530 kronor (i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Samhällsenheten  
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§ 13 Dnr Jäv 2019.007.235 

Tidsbegränsat bygglov för paviljong 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för uppförande av en paviljong med 9 

m2 bruttoarea. Denna paviljong är en del av den paviljongbyggnad som idag 

står uppställd på Henemoren i Hedemora. Liksom den i Hedemora så ska 

denna fungera som en träffpunkt för medborgardialog. En byggnad helt i trä 

och med belysning samt med anslutande ramp. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område G 58. 

Paviljongen placeras på parkmark enligt detaljplanen.  

Yttranden: Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.  

Inga erinringar har inkommit. 

Trafikverket har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.  

Ingen erinran har inkommit. 

Motivering till beslut: 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 § får ett tidsbegränsat bygglov ges för 

en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 

10-32 §§. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett 

tidsbegränsat bygglov kan lämnas med stöd av detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 mars 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas mellan 2019-04-15 till 2022-05-01 

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

startbesked beslutar jävsnämnden att: 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

- Utstakning och/eller lägeskontroll krävs i detta ärende. / Utstakning 

krävs inte i detta ärende. 

 

3. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

- Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

Forts. § 13 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 13 

 

4. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

 

5. Avgift för bygglovet 2740 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

___________ 

 

Utdrag till 

Samhällsenheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr Jäv 2018.009.425 

Bullermätning Gussarvsgatan 

 
Sammanfattning 

På jävsnämnden den 11 februari 2019 beslutades att samhällsenheten skulle 

redovisa åtgärder för att riktvärdet 30 Db (A) ekvalentnivå inomhus ska 

uppfyllas, samt förslag på skyddsåtgärder senast den 1 april 2019. 

Kenneth Berggren, förvaltningschef informerade på sammanträdet om 

eventuella åtgärder för att minska på trafiken. 

Motivering till beslut:  

Titta på möjligheterna att styra om trafik så att mängden personbil och tung 

trafik minskar på Gussarvsgatan för att minimera buller och trafikutsläpp. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från jävsnämnden den 11 februari 2019 § 3. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 april 

2019 

Jävsnämndens beslut 

Uppdrag ges till Samhällsenheten att utreda möjligheterna till alternativa 

vägar för både personbil och tunga fordon, en trafikutredning. 

Redovisas till Jävsnämnden i november 2019 

___________ 

 

Utdrag till 

Samhällsenheten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15  

Delgivning 
 

a) Jäv 2019.009.101, befrielse från uppdrag som ledamot i jävsnämnden 

beviljas. 

 

Jävsnämndens beslut 

Har tagit del av delgivningen. 
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