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§ 23  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Jävsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 24 Dnr Jäv 2018.016.427 

Deponi Brunnsjöberget 

 

Sammanfattning 
Den anmälda uppläggningsplatsen på fastigheten Brunnsjöberget 1:122 

ligger i skogsmark någon kilometer utanför  Hedemora stad med ungefär 800 

meter till närmaste bostad. 

De material som kommer att hanteras är inerta massor såsom jord, sten, 

väggrus, betong och asfalt. Det biologiska materialet består av träddelar, 

kvistar och ris som ska flisas samt löv och gräs som ska komposteras. 

Inga förorenade massor kommer att hanteras på uppläggningsplatsen, en 

befintlig bom finns på tillfartsvägen, i framtiden kommer troligen en 

fjärrstyrd bom att införskaffas för att få bättre kontroll på vem som lämnar 

material och när något lämnas. 

Hedemora Kommun har sedan länge haft behov av en lämplig plats för en 

rationell hantering av massor och biologiskt material som uppkommer i 

skötsel och anläggningsarbeten i gator och parker. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslut: 
Hedemora kommun är i stort behov av en plats för mellanlagring av massor 

som uppkommer vid olika arbeten i kommunen. Den anmälda platsen ligger 

tillräckligt långt från bostäder för att några boende inte ska störas av buller 

från transporter och hantering av massor som kommer att företas. De 

miljömässiga störningarna bedöms inte bli något hinder för verksamheten då 

inga förorenade massor får hanteras. Lakningen från den biologiska 

behandlingen bedöms som mycket liten utifrån erfarenheter från liknande 

och större anläggningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 juni 

2019. 

Jävsnämndens beslut 

1. Verksamheten ska bedrivas enligt anmälan och andra handlingar i 

ärendet. 

2. Uppläggningsytan ska hårdgöras. 

3. Inga förorenade massor får föras in på anläggningen. 

 

Forts. § 24 
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Forts. § 24 

 

4. Inget farligt avfall får föras in på anläggningen. 

5. En dokumentation ska finnas över vilka som lämnar material till 

platsen. 

6. En dokumentation ska finnas på varifrån massor kommer. 

7. Komposteringen och hanteringen av organiskt material måste skötas 

så att risken för brand minimeras. 

8. Om förorenat material upptäcks ska detta anmälas till 

miljöförvaltningen. 

___________ 

 

Utdrag till 

Samhällsenheten 
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§ 25  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
jävsnämnden. 

Följande anmälningar presenteras: 

 
Slutbesked: 
Älgen 1 Jäv 2018.015.232 

 

Jävsnämndens beslut  

Har tagit del av beslut som är fattade på delegation från jävsnämnden. 
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