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§ 141

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

Ä 16 Byggnation på Brunnsjöliden, tillkommer 

Ä 17 Initiativärende angående bygge av ny simhall, tillkommer 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 142 Dnr 2020.427.041 

Ekonomisk prognos per oktober 2021  

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till oktober 2021. Resultatet visar ett positivt utfall om 7,4 

mkr per sista oktober 2021. De största anledningarna till överskottet beror i 

dagsläget på lägre personalkostnader samt övriga kostnader än periodens 

budget. Förvaltningen prognosticerar i dagsläget ett överskott vid årets slut 

på 2,7 mkr, dock finns det ett flertal osäkerheter som gör att förvaltningens 

prognos är fortsatt osäker.   

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar per sista oktober ett 

utfall på 7,2 mkr för samtliga investeringar. Prognosen påvisar att 

kostnaderna vid årets slut kommer att uppgå till ca 15 mkr. Under oktober 

har två investeringar aktiverats – renovering Hedemora ishall samt 

renovering av trapp i Sveaparken.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 

november 2021 med tillhörande bilaga, utfall per ansvar och investeringar 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 143 Dnr 2020.427.041 
 Dnr 2021.840.221 

Omdisponering av investeringsmedel till år 2022 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin investeringsbudget ett 

antal investeringar som ännu inte genererat några kostnader år 2021 och 

önskar därmed en omdisponering av investeringsmedlen till kommande 

budgetår.  

Investeringsprojekten som önskas överflyttas avser 

tillgänglighetsinventering yttre miljö, rondellen Tviksta-RV70 samt 

Kallbadhuset renovering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 

november 2021 med tillhörande bilaga 1. Tillgänglighetsinventering yttre 

miljö 

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige att ej 

påbörjade investeringar överflyttas till år 2022,  

Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr 

Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr 

Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 144 Dnr 2021.884.216 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 

 
Sammanfattning 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan 

som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på 

både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är 

ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse 

ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och 

budgetplanering. 

 

Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens 

koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora 

kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala 

verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny 

lokalförsörjningsplan för 2022-2026. Revidering och uppdatering av ny 

lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör 

ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som 

samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över 

förvaltningsgränserna. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Hedemora kommuns antagna lokalpolicy fastställer att kommunen ska ha en 

kommunövergripande lokalförsörjningsplan baserad på förvaltningarnas 

lokalbehov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 

november 2021 med tillhörande bilaga 1. Lokalstrategens och 

lokalstyrgruppens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 daterad 

2021-11-19. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar lokalstrategens förslag 

till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 

 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden översänder för kännedom om 

nämndens beslut till kommunstyrelsen för vidare beslut till 

kommunfullmäktige 

 

Forts. § 144 
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Forts. § 144 

 

 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 

2022-2026 

  

 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 145 Dnr 2021.885.002 

Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 

 
Sammanfattning 
En översyn av lagrum samt delegater har gjorts i miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsordning.  

Årlig översyn ska ske av nämndens delegationsordning. Detta för att pröva 

att delegationsordningen är aktuell och bidrar till goda förutsättningar för 

effektivt beslutsfattande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

november 2021 med tillhörande bilaga, ny delegationsordning  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till delegationsordning enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga ”Ny delegationsordning daterad 2021-11-26”. 

  

Utdrag till 

Författningssamling 
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§ 146 Dnr 2021.833.216 

Förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men delvis inom 

sammanhållen bebyggelse.  

Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård. Vid 

platsbesök konstaterades att den del av fastigheten som ska bebyggas består 

idag utav skogsmark. 

Den del av fastigheten som ansökan berör är utanför verksamhetsområde för 

vattenförsörjning och avloppsanläggning. Vatten och avlopp ska därav lösas 

enskilt. 

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

har inkommit. 

Kommunens miljöinspektörer har fått tillfälle att yttra sig om ärendet 

gällande vatten- och avlopp utan erinran. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och ska inte 

föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 4 kap. 2 eller 3 

§ plan- och bygglagen. 

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 

mark– och vattenresurserna enligt 3 kap Miljöbalken 

Den sökta åtgärden anses vara en lämplig tomtplats och en naturlig 

förtätning av befintligt by klase, samt bli en förlängning av den 

sammanhållna bebyggelsen.  

Den sökta åtgärden bedöms ej påverka riksintresset för kulturmiljövård 

negativt och utformningen kommer att hanteras i samband i 

bygglovsprövningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 

november 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas 

att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Forts. § 146 
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Forts. § 146 

 

2. Villkor: Den nya bebyggelsen ska harmonisera med intilliggande 

bebyggelse och utformas och färgsättas i samråd med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

3. Avgiften för förhandsbeskedet är 9282 (i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 147 Dnr 2021.638.236 

Rivning av skjul 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller rivning av uthus med 240 m2 bruttoarea. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård. 

Fastigheten ligger inom fornlämning RAÄ-nummer: Hedemora 194:1. 

Fastigheten är utpekad i Bevarandeplan för Hedemora innerstad. 

Fastigheten är utpekad i Uthusinventeringen. 

 

Yttrande har inkommit som innehåller en motivering till sökt åtgärd samt 

kompletterande information såsom utlåtande från snickare, situationsplan 

idag, situationsplan framtid och foton på hur det ser ut idag. Hela detta 

yttrande tillsammans med kompletterande information bifogas. Se Bilaga 1. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Ur Uthus i Hedemora valda exempel ur en byggnadsskatt 

Uthusen är i hög grad karaktärsskapande i Hedemora där det ända fram till 

1960 års förbud mot djurhållning i staden, fanns hästar, kor, grisar och höns. 

Rivningsansökan gäller ett stort uthus som är en rest av den sk Holmgrenska 

gården som revs vid breddningen av Gussarvsgatan på 1950-talet. Gården är 

klassad som kulturhistoriskt intressant och mycket viktig för stadsbilden.  

Ur Kulturbygden Hedemora Innerstaden Bevarandeplan för Hedemora 

innerstad 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är uthusen en tillgång som generationer av 

människor själva skapat under århundranden. Äldre bebyggelse hör till 

kulturhistoriens värdefullaste källmaterial och måste därför tas om hand och 

vårdas om man vill ge kommande släktled en möjlighet att lära känna och 

förstå sitt förflutna och sin historiska bakgrund. Äldre byggnader har 

miljömässiga, sociala, pedagogiska och vetenskapliga värden som måste 

hanteras försiktigt. Dessa värden kan inte ersättas. 

Mångfalden av uthus och bodar är av väsentlig betydelse för gator och 

gårdsmiljöer och bör därför i största möjliga utsträckning bevaras. De på så 

sätt bildade slutna gårdarna utgör ett väsentligt inslag i miljön.  

 

Forts. § 147 
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Forts. § 147 

Ur PBL 

Enligt Plan- och Bygglagen 9.34 § ska rivningslov ges för en åtgärd som 

avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av 

byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

eller konstnärliga värde. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att uthusen är 

kulturhistoriskt värdefulla och utgör ett karaktärsskapande inslag som 

minner om en äldre struktur av stadens byggnader, fastigheter och 

levnadssätt. Uthusen har ett stort värde och bör skyddas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att: uthusen inte bildar 

en sluten gård då boningshuset brann ner för ett antal år sedan. Det står 

vidare att den bör skyddas, alltså inget skall krav. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

november 2021 med tillhörande bilaga 1. 

Yrkande 

Göran Wennerström (M), Larz Andersson (KL) och Leif Hedlund (C) yrkar 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska bevilja rivningslov. 

Uthusen bildar inte en sluten gård då boningshuset brann ner för ett antal år 

sedan. Det står vidare att den bör skyddas, alltså inget skall krav. Vi menar 

också precis som fastighetsägaren att laddstationer kommer att bli viktigare 

och viktigare för att klara laddning av dom allt fler elbilar som kommer att 

finnas i framtiden, vi tycker att det är ett bra initiativ av fastighetsägaren. Vi 

yrkar därför att man ska bevilja rivning av uthus. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan-och bygglagen 

2. Avgift för handläggningen är 4760 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 148 Dnr 2021.165.288 

Fortsatt utredning befintlig och ny simhall 

 
Sammanfattning 

Vid strategiutskottet den 11 oktober 2021 presenterades första delen i 

badutredningen. Nu behövs beslut om placering av ny simhall och 

undersökning av medborgarnas önskemål samt vidare utredning i frågorna 

om användningsområde för de befintliga simbassängsytorna, infrastruktur i 

området kring Vasahallen, exteriören för den nya simhallen, eventuellt 

ytterligare samhällsnyttiga funktioner i samband med nybyggnation, 

utredning om lämplig energieffektiv teknik, tillika framtida 

personalorganisation samt underlag för friskvårdcenter inom näringslivet i 

Hedemora. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Ekonomiska medel för fortsatt utredning finansieras förslagsvis med ett 

tillskott om 1000 tkr i 2022 års investeringsram för miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Dessa utredningar och beslut behövs som underlag i fortsatt projektering och 

leder i förlängningen mot tillräckliga underlag att gå vidare med till 

upphandling av ny simhall i Hedemora. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

november 2021 

Yrkande 

Anja Hedqvist (S) yrkar att: miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

strategiutskottet föreslå fullmäktige besluta om en ny simhall ska byggas, 

vilka alternativ som ska utredas vidare, samt simhallens ev. placering.    

Tilläggsyrkande: Åke Törnqvist (SD) yrkar att även ta ställning till om att 

renovera befintlig simbassäng/bygga ny bassäng i befintlig hall. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles 

 

 

 

Forts. § 148 
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Forts. § 148 

Förslag till strategiutskottet 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår strategiutskottet 

föreslå fullmäktige besluta om en ny simhall ska byggas, vilka 

alternativ som ska utredas vidare, samt simhallens ev. placering.    

Även ta ställning till alternativet om att renovera befintlig 

simbassäng/bygga ny bassäng i befintlig hall. 

2. Inför fullmäktigebeslut föreslås strategiutskottet ge 

ekonomiavdelningen i uppdrag att redogöra för de ekonomiska 

konsekvenserna för kommunen vid investering i ny simhall enligt de 

alternativ som presenteras.  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 149 Dnr 2021.896.318 

Extra bidrag till vägföreningarna år 2021 

 
Sammanfattning 
En majoritet av vägarna i Hedemora kommun sköts av vägföreningar och 

dessa vägar är en viktig del av väginfrastrukturen utanför Hedemora stad. 

Många föreningar kämpar trots statliga och kommunala bidrag, samt avgifter 

från medlemmarna med vägunderhåll och ekonomi. De största väg-

föreningarna sköter på uppdrag av kommunen dessutom lekplatser och 

grönområden, platser som har stor betydelse för ortens attraktivitet och de 

boendes trivsel. 

Då den ekonomiska prognosen för nämnden 2021 pekar på ett överskott 

bedöms det finnas utrymme för ett extra bidrag till bidragsberättigade 

vägföreningar i kommunen. Därför föreslås en extra utbetalning om 15% av 

ordinarie bidragsbelopp 2021. För de allra största vägföreningarna skulle det 

innebära runt 115 000 kr extra i kommunalt bidrag i år. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande den 29 

november 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Under förutsättning att tillräckligt utrymme finns i driftbudgeten 2021 

beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: 

 

Bidragsberättigade vägföreningar erhåller 2021 en extra utbetalning om 15% 

av ordinarie bidragsbelopp. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150  

Information från förvaltningens miljö- och 
byggavdelning 

 
Sammanfattning 

Tf. bygglovschef informerade på sammanträdet om arbetet på 

bygglovsenheten och om vad som är på gång inom byggavdelningen. 

Tf. miljöchef informerade om arbetet på miljöavdelningen samt om 

skyddsjägarnas verksamhet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen från 

förvaltningens miljö- och byggavdelning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151  

Information om byggnation på Brunnsjöliden 

 
Sammanfattning 

Tf. bygglovschef informerade på sammanträdet om byggnation vid 

Brunnsjöliden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 

  

 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152  

Information om värdegrundsarbetet 

 
Sammanfattning 

Förvaltningschef informerade på sammanträdet om värdegrundsarbetet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

värdegrundsarbetet. 

  

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 2021.924.287 

Initiativärende angående bygge av ny simhall 

 
Sammanfattning 
Åke Törnqvist (SD) väcker följande nämndinitiativ:  

 

”Att bygga en ny simhall i 250-miljonersklassen anser vi Sverigedemokrater 

är en vansinnig prioritering för en liten kommun med skral ekonomi som 

Hedemora. Eftersom detta är ett så stort beslut anser vi att folket borde 

tillfrågas. Det kom in flera tusen röster i omröstningen om rondellen. Så 

engagemang bland folk finns.” 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att Miljö och 

samhällsbyggnadsnämnden anordnar en folkomröstning bland allmänheten 

där de kan välja mellan olika förslag där renovering av befintlig simhall är 

ett av dessa. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sverigedemokraterna den 8 december 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Ärendet tas upp på nämnden den 2 februari 2022. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Anja Hedqvist informerade om ett projekt Bruk 2.0. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 

  

 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155  

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

a) Startbesked 12 stycken: 

Stjärnsund 2:18 2021.261.231, Stacken 2 2021.803.220,  

Nejlikan 2021.788.220, Vikhyttan 14:2 2021.863.220,  

Vikhyttan 14:4 2021.745.220, Nibble 39:1 2021.880.220,  

Grådö 14:13 2021.761.232, Hökaren 8 2021.889.223,  

Trasten 6 2021.834.220, Kättsbo 11:1 2021.791.220,  

Långsbyn 9:19 2020.874.234, Husby-Västerby 9:1 2021.890.220 

b) Bygglov 3 stycken: 

Ingvallsbenning 7:11 2021.735.234, Grådö 14:13 2021.761.232,  

Sluttningen 5 2021.839.231,  

c) Bygglov och startbesked 3 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:58 2020.466.230,  

Långshyttan 16:5 2021.805.231, Rågen 7 2021.854.235,  

d) Marklov och startbesked 1 stycken: 

Stjärnsund 2:22 2021.712.238,  

e) Bygglov, startbesked och strandskyddsdispen 1 stycken: 

Grådö 57:1 2021.676.231,  

f) Slutbesked 9 stycken: 

Forellen 7 2020.210.231, Lövkojan 8 2017.005.230,  

Rosen 9 2021.044.230, Övre Lassbo 1:15 2021.718.220,  

Jälken 5:2 2021.674.220, Persbo 5:15 2021.405.235,  

Kalken 1 2021.778.220, Ollonborren 8 2020.906.232,  

Långshyttan 2:41 2021.701.220,  

g) Avskrivning 10 stycken: 

Mälby 1:6 2018.337.231,Mälby 1:9 2018.340.231,  

Mälby 1:7 2018.338.231, Laken 7 2021.432.221,  

Grådö 22:7 2021.812.237, Grådö 22:6 2021.811.237,  

Linet 3 2021.820.221, Bonden 9 2021.639.221,  

Jälkarbyn 53:11 2021.700.216, Bromsen 7 2021.829.221,  

h) Tillstånd att öppna ledningsschakt 2 stycken: (samlingsärende) 

2021.014.308 

 

Forts. § 155 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 155 

i) Beslut om skolskjuts 2 stycken: (samlingsärende) 

2021.321.623  

j) Yttrande till polismyndigheten 3 stycken: 

2021.061.308 

k) Installation av värmepump 5 stycken: 

Garpenbergs Prästgård 2:13 2021.847.379,  

Galten 11 2021.826.379, Hanåker 13:1 2021.862.379,  

Fagerfallet 1:5 2021.888.379, Hanåker 9:9 2021.848.379,  

l) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 3 stycken: 

Vikbyn 50:1 2021.849.446, Davidshyttan 24:1 2021.859.446,  

Prästhyttan 3:9 2021.886.446,  

m) Anmälan/yttranden/beslut miljö 4 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:184 2021.853.427, 2006.286.461,  

Vikmanshyttan 3:12 2021.743.444, Traversen 2 2016.325.427,  

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 
Sida 

24(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2021.714.237, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen kommer att 

pröva kommunalt beslut den 25 oktober 2021 gällande 

strandskyddsdispens för brygga. 

b) Msn 2021.201.237, Länsstyrelsen Dalarna, beslut att upphäva 

kommunalt beslut den 3 maj 2021 om strandskyddsdispens för 

nybyggnad av brygga. 

c) Msn 2005.450.451, Länsstyrelsen Dalarna, beslut att avslå 

överklagandet . 

d) Msn 2005.450.451, Länsstyrelsen Dalarna, beslut att upphäva 

nämndens beslut om avvisning, länsstyrelsen avslår överklagandet 

gällande nämndens delegationsbeslut om föreläggande om 

nedskräpning på fastigheter. 

e) Msn 2021.676.231, Länsstyrelsen Dalarna, beslut att pröva 

Hedemora kommuns beslut den 24 november 2021 om 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av bygdegård. 

f) Msn 2021.061.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande 

offentlig tillställning: julskyltning och marknadsstånd. 

g) Protokoll från strategiutskottet 2021-11-15 § 68 

h) Protokoll från strategiutskottet 2021-11-15 § 69 

i) Protokoll från strategiutskottet 2021-11-15 § 72 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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