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§ 26  

Fastställande av dagordning 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Presenterad dagordning fastställs 
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§ 27 Dnr 2019.001.041 

Ekonomisk uppföljning februari 2019 

 
Sammanfattning 
Vid avstämningen den 28 februari uppvisar miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen ett överskott på 4,1 mkr i jämförelse med budget för perioden. 

Kostnader för ränta på ca 200 tkr kommer att tillkomma för februari på 

grund av ett fel vid körningen av anläggningsregistret.   

 

Intäkterna är lägre än periodens budget bland annat på grund av att de årliga 

tillsynsavgifterna inom miljö- och hälsoskydd ännu inte debiterats samt att 

högsäsongen för bygglov startar i mars/april. Intäkterna för detaljplaner 

inkommer alltid i slutet av året från kommunstyrelseförvaltningen, men 

budgeteras att inkomma månadsvis. Redan nu ser vi att kostnaderna för 

detaljplaner kommer att bli mycket dyrare än de intäkter förvaltningen får 

från kommunstyrelseförvaltningen.   

Personalkostnaderna ger ett överskott på grund av de vakanser som finns 

inom förvaltningen.  

 

De övriga kostnaderna ligger under budget och det beror på ett flertal 

faktorer. Säsongsvariationer finns inom förvaltningen för gatu-, park- och 

barmarksunderhåll samt fastigheternas underhållsåtgärder har ännu inte 

startats upp. 

 

Det är i dagsläget svårt att göra en sammanställning av det ekonomiska läget 

för förvaltningen. Det finns ett flertal osäkra kostnadsposter, bland annat 

vinterväghållningen, trafiken samt detaljplaner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 mars 

2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den ekonomiska 

rapporten. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 2019.010.235 

Nybyggnad av carport 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller nybyggnad av carport med 35 m2 bruttoarea. Carporten är till 

för att täcka husbil. För att hindra ständig trafik från den nya in- och utfarten 

ställs krav på att staket ska uppföras. Carporten placeras 0.8 meter ifrån 

tomtgräns. 

Yttranden: Då avståndet till tomtgräns är 0.8 meter har berörda grannar 

beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar har inkommit.  

Motivering till beslut: Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanen 

och avvikelsen bedöms vara förenlig med planens syfte. Bygglov får därför 

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

samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 

februari 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas. 

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

startbesked beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

- Åtgärden får påbörjas med följande villkor: Staket ska vara uppfört vid 

  in- och utfarten. 

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

- Utstakning krävs i detta ärende.  

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

och samhällsbyggnadsnämnden 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 inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

 

Forts § 28 
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Forts. § 28 

 

5. Avgift för bygglovet är 4820 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 29 Dnr 2019.093.232 

Nybyggnad av industribyggnad 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnad av industribyggnad gällande processbyggnad 

med 993 m2 bruttoarea. Anläggningen är till för att möjliggöra kontroll av 

anrikningssandens fördelning på dammen.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. För området gäller fördjupad översiktsplan för 

Garpenberg. Den tilltänkta byggplatsen ligger inom område av riksintresse 

för gruvverksamhet. 

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

Inga erinringar har inkommit.  

 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 mars 

2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

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

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Torbjörn Drake. 

3. Avgift för bygglovet är 50 780 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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Dnr 2019.146.456 § 29 a

Medborgarförslag om behovet av en 
återvinningsstation i Stjärnsund 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 8 februari 2019 om återvinningsstation i 

Stjärnsund. 

Motivering till beslut: Miljöstationen i Stjärnsund har varit en fråga som 

pågått under flera år, där dåvarande placering vid Stjärnsund 21:2 inte hade 

bygglov. Under utredning av alternativa placeringar har byggnadsnämnden 

avvaktat alternativa placeringar för återvinningsstationen. Det senaste 

placeringsförslaget var vid Glada Kalles väg men bygglovsansökan avslogs 

och överklagades, Länsstyrelsen instämde i nämndens avslag av bygglov. 

Fler olika alternativa platser till placering har undersökts och diskuterats 

dock utan att man kunnat hitta någon lösning. FTI har ansvar för att samla in 

den här typen av avfall och de initierar och föreslår var de kan placera sina 

stationer, det är inte en fråga där Hedemora kommun bestämmer. Kommer 

FTI in med en ansökan om ny placering så behandlar vi den givetvis. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 8 februari 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 februari 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

februari 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är positiva till att det har bildats en 

arbetsgrupp i Stjärnsund som arbetar med att få till en  

återvinningsstation.  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 30 Dnr 2019.142.312 

Medborgarförslag om gatubelysning i Starbäcksbo, 
Dala-Husby 

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 22 november 2018 om gatubelysning i 
Starbäcksbo i Dala-Husby. 

Det är fem hushåll som bor i Starbäcksbo som önskar ha belysning på deras 

Byväg på grund av ökande brottslighet i Dala-Husby. Det finns också 

skolbarn i byn som går på den mörka byvägen till skolbussen därför önskas 

gatubelysning. Byvägens längd ca. 300 meter. 

 

Motivering till beslut: Uppfyller ej kravet § 2. Bestämmelser för gatu- och 

vägbelysningsanläggningar inom Hedemora kommun. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 22 november 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 februari 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

februari 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr 2018.844.317 

Medborgarförslag om gatubelysning på väg mellan 
Riksväg 70 och länsväg 66 i södra Pershyttan 

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 8 november 2018. 

Förslaget är om gatubelysning på väg mellan Riksväg 70 och länsväg 66 i 

södra Pershyttan.  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2018 att överlåta till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Motivering till beslutet: Kriterierna för att erhålla gatubelysning uppnås ej 

gällande antalet bofasta inom området.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 8 november 2018 

Protokoll från kommunfullmäktige den 29 november 2018 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

januari 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 32 Dnr 2019.143.339 

Medborgarförslag om förvaltningen av Stadsberget - 
sluta avverka skog och sly samt ta bort rishögar efter 
slyröjning 

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 3 januari 2019 om förvaltningen av 

Stadsberget. 

⁃ sluta m avverka skog och sly på Stadsberget 

⁃ ta undan de rishögar som ligger efter de tidigare avverkningarna 

Värna om naturen och låt den få vara, det är då den ger mest tillbaka till oss 

invånare.” 

Motivering till beslut:  

Ett av huvudsyftena med Stadsberget är att möjliggöra för rörligt friluftsliv. 

Det är ett stadsnära friluftsområde där så många som möjligt ska känna sig 

välkomna och trygga. Även de som känner sig otrygga i en ”normal” skog 

ska här kunna få springa eller promenera på trevliga skogsstigar. Vi kan inte 

hänvisa dem till att bara springa på trafikerade asfaltsvägar. Det är snarare så 

att personer som inte har några problem med att vistas i tät skog och vill ha 

den typen av natur kan välja att springa eller promenera någon annanstans, 

den typen av skog och skogsstigar finns det gott om i hela kommunen. 

Vad gäller skötseln av Stadsbergets skog så inriktar vi oss i första hand på att 

motverkar etableringen av gran genom kontinuerlig röjning. Samtidigt 

försöker vi öka andelen löv i den talldominerade skogen genom att släppa 

upp vissa lövträd som med tiden kan få naturvärden, t ex sälg, rönn, asp och 

ek. Vissa fällda träd lämnas som faunadepåer för framförallt insekter, 

högre/grövre sly ska om möjligt flisas, medan kort/klent sly lämnas på 

platsen. Utmed motionsspåren försöker vi hålla städat från ris och sly , men 

vissa högar kan förekomma i väntan på flisning. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 3 januari 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

februari 2019. 

 

 

forts § 32 
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Forts. § 32 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 33 Dnr 2019.141.312 

Medborgarförslag om att se över behovet av 
gångfartsområden 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 13 november 2018 om att se över 

gångfartsområden. 

Se över om gångfartsområden är motiverade då samtliga platser har 

gångbanor på sidan. Är längden på gångfartsområden lämpliga? Hela kvarter 

med krypfart skapar farliga situationer då den som kör enligt regelverket blir 

omkörda av andra trafikanter. Till och med av cyklister. 

Det är i huvudsak trafikskolebilar som kör enligt reglerna och dagligdags 

upplever hur farliga situationer uppstår då andra trafikanter tillslut gör farliga 

omkörningar. Många gånger har det skett av kommunbilar, personal på 

rådhus, skola dvs andra som har anledning att åka i området men inte har 

tålamod att krypa bakom hela kvarter. Gångfartsområden är inte motiverat 

på platser där det finns gångbanor, här skulle begränsad hastighet och 

eventuella farthinder vara bättre lämpade åtgärder.” 

Motivering till beslut: Beslut om att gångfartsområdet för central Hedemora 

skall ersättas med hastighetsbegränsning på 30 km/h är redan antagits. 

Beslutet omfattar även ytterligare gator i Hedemora centrum där det skall var 

en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Området där det kommer att vara gator 

med 30 km/h är gatorna mellan Borganäsvägen och Landsgatan samt mellan 

Gussarvsgatan och Prostmyrsvägen samt norr om Stationsgatan. Beslutet 

kommer att verkställas i år. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 13 november 2018 

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 7 mars 

2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda och 

genomföra medborgarförslaget. 

  

 

Forts. § 33 
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Forts. § 33 

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 34 Dnr 2019.139.315 

Medborgarförslag om att se över skyltning för 
parkering i Hedemora stads centrala delar 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 13 november 2018 om att se över 

skyltningen och parkeringsmöjligheter i Hedemora stads centrala delar.  

Även över skyltning för datumparkering som anger förbud att parkera 

ojämnt datum/ojämna husnummer samt jämna datum/ jämna husnummer, 

det vill säga tillåter parkering i omvänd ordning, skyltningen sitter på samma 

stolpe som förbjuder parkering exempelvis efter kl.22.00 oavsett datum/ 

husnummer. Fullständigt fel skyltat. 

Motivering till beslut: De beslut och trafikförordningar som ligger till grund 

för de regler och skyltning som är för parkeringsplatserna i Hedemora 

centrum är antagna för många år sedan. Trafiksituationen och 

parkeringsbehoven har förändrats sedan dess. I dagens samhälle har antalet 

fordon ökat. Det föreligger ett förändrat behov av att möta upp dagens 

trafiksituation av hur, var och när man kan parkera sitt fordon. Det behövs 

ett helhetsgrepp och en översyn av kring parkeringsplatser med skyltning för 

Hedemora centrum. Därför föreslås att en parkeringsöversyn genomför där 

parkeringsplatserna anpassats efter dagens samhälle. Översyn ligger sedan 

till grund för beslut om eventuella nya parkeringsförordningar och 

omskyltning. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 13 november 2018 

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 7 mars 

2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. 

2. Uppdrag ges till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra 

en parkeringsöversyn för Hedemora stad. Översyn skall omfatta 

trafikförordningar, skyltning och se till parkeringsbehovet för veckans 

alla dagar och årets olika årstider.  

  

 

Forts. § 34 
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Forts. § 34 

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 35 Dnr 2019.158.002 

Revidering av delegationsordning 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver 

revideras då vissa titlar ej längre finns kvar på förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning den 15 mars 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Att anta den reviderade delegationsordningen. 

  

Utdrag till 

Författningssamling 
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§ 36 Dnr 2019.156.007 

Yttrande över granskningsrapport gällande 
kompetensförsörjningsarbete 

 
Sammanfattning 
Revisorerna i Hedemora kommun har genomfört en granskning avseende 

"kommunens kompetensförsörjningsarbete". Utifrån genomförd granskning 

är revisorernas bedömning att kommunstyrelsens och berörda nämnders 

arbetssätt avseende kompetensförsörjning inte fullt ut är ändamålsenlig. 

Revisionen bedömer att ansvar över personalfrågorna är tydligt fördelat 

mellan kommunstyrelsen och nämnderna samt inom förvaltningarna. Miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att en 

personalförsörjningsplan antagits av kommunfullmäktige. Kan dock 

konstatera att uppgifterna i personalförsörjningsplanen behöver uppdateras 

årligen för att innehålla mer aktuella uppgifter avseende pensionsavgångar, 

bristyrken och kompetensbehov. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 mars 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det är av stor vikt att 

kommunen arbetar med kompetensförsörjning på ett kommunövergripande 

plan. Kommande pensionsavgångar, personalomsättning samt personalbrist 

inom vissa yrkeskategorier ställer höga krav på att arbeta strategiskt med att 

säkra en långsiktig kompetensförsörjning.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslag till yttrande. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2019.204.511 

Information om hastighetsskyltning i Hedemoras 
tätorter 

 
Sammanfattning 

Mats Aronsson, trafiksamordnare informerade på sammanträdet om 

hastighetsskyltningen i Hedemoras tätorter. 

Gående, cyklande, kollektivtrafik och biltrafik. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Uppdrag ges till trafiksamordnaren att fortsätta hastighetsöversynen i 

Hedemoras övriga tätorter. 

Förslaget presenteras på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i oktober. 

  

Utdrag till 

Trafiksamordnaren 
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§ 38 Dnr 2018.626.512 

Gång- och cykelväg Hedemora-Hamre 

 
Sammanfattning 
Vägprojekt ”V70 Gussarvsrondellen/Hamre Hedemora” syftar till att 

anlägga cykelväg mellan Hedemora och Hamre och säkra en planfri passage 

av riksväg 70 för oskyddade trafikanter. Vägprojektet handläggs som typfall 

2 med framtagande av vägplan. Vägplanen avses sändas ut på granskning i 

mars. Intrång för vägområde berör tre detaljplaner och kvartersmark för 

handelsverksamhet och småindustri. En vägplan får inte antas i strid med 

detaljplan 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen den 6 mars 

2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Anser att detta är en kommunövergripande fråga som ej ryms inom miljö- 

och samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

 

Förslag till kommunstyrelsen 

Att meddela planbesked för upphävande av detaljplan för de delar av berörda 

detaljplaner som drabbas av intrång av aktuell vägplan för väg 70/270. 

2083-P205, (A183) Detaljplan för Kv Blocket, Kättingen, Taljan, Trissan 

2083-P206, (A184) Detaljplan för del av Elverket 1 

2083-P193, (A180) Detaljplan för kv Lien och Norsen 

 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 39 Dnr 2019.199.214 

Detaljplaneändring  

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen haft 

förfrågningar av exploatörer på fastigheten Sadeln 1. Vid varje tillfälle så har 

komplexiteten och begränsningar i detaljplanen lett till att de tänkta 

etableringarna ej kunnat genomföras. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en planändring är 

nödvändig för att möjliggöra försäljning/exploatering av denna fastighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 mars 

2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1.  Ge positivt planbesked för ändring av detaljplan för Sadeln 1 

2.  Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta  

 förslag till detaljplan 

3.  Beslut om planbesked innebär inte något slutligt ställningstagande i   

     sakfrågan 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40  

Information om planändring 

 
Sammanfattning 

Kenneth Berggren informerade på sammanträdet om planändring, berör 

plankorsning vid gamla Hedemora verkstäder. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Har tagit del av informationen. 
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§ 41 Dnr 2019.036.295 

Motion om att sätta upp solpaneler på Tjädernhusets 
tak 

 
Sammanfattning 
En motion om solpaneler på Tjädernhusets tak har anmälts och 

kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

Följande motion: ”Eftersom tankar finns att renovera Tjädernhuset skulle det 

vara bra att titta på möjligheten tekniskt och ekonomiskt runt att sätta 

solfångare på taket för att producera el. Kanske finns möjligheter att bli 

självförsörjande eller näst intill.  

Jag föreslår att:  

1. Man undersöker möjligheten, tekniskt och ekonomiskt att montera 

solpaneler på taket på Tjädernhuset som producerar el.  

2. Faller undersökningen väl ut föreslår jag att man monterar solpaneler.”  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har bett Hedemora 

kommunfastigheter om yttrande eftersom de är fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 16 januari 2019. 

Protokoll från kommunfullmäktige den 17 januari 2019 § 10 

Yttrande från Hedemora kommunfastigheter den 11 mars 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 mars 

2019 

Förslag till kommunfullmäktige  

Att förslaget utreds vidare av Hedemora Kommunfastigheter AB och 

beslutas av Hedemora kommunfastigheter styrelse i samband med 

projektering av ombyggnaden av Tjäderhuset. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 42  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Pbl utbildning via Boverket, del 1 startar upp i april. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 43  

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

a) Startbesked 12 stycken: 

2019.138.230, 2019.140.230, 2019.074.230, 2018.135.232, 

2018.808.231, 2019.185.230, 2019.178.230, 2019.201.230, 

2019.200.230, 2019.166.232, 2019.166.232, 2019.167.232,  

 

b) Bygglov 4 stycken: 

2019.037.231, 2018.135.232, 2019.152.232, 2019.098.231,  

 

c) Bygglov och startbesked 10 stycken: 

2018.903.230, 2019.075.234, 2019.127.231, 2019.126.231, 

2019.011.235, 2019.107.232, 2018.814.232, 2019.196.231,  

2019.172.231, 2019.112.231,  

 

d) Rivningslov och startbesked 2 stycken: 

2019.077.232, 2019.193.236,  

 

e) Bygglov, startbesked samt strandskyddsdispens 1 stycken: 

2019.066.230, 

 

f) Slutbesked 14 stycken: 

2015.217.234, 2018.571.239, 2018.184.230, 2017.662.230,  

2019.138.230, 2015.217.234, 2018.577.231, 2016.657.232, 

2018.614.231, 2017.340.231, 2018.034.234, 2017.265.235,  

2018.760.230, 2018.836.230,  

 

g) Tillfälligt slutbesked 6 stycken:  

2017.571.231, 2017.654.232, 2017.593.239, 2018.219.231, 

2017.581.231, 2018.307.232,  

 

h) Delat slutbesked 1 stycken: 

2014.526.230,  
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i) Registrering av livsmedelsanläggning 1 stycken: 

2019.162.461,  

 

j) Yttrande till Polismyndigheten 3 stycken: (samlingsärende) 

2019.051.308,  

k) Yttranden gällande alkoholservering 1 stycken: 

2019.162.461,  

l) Installation av värmepump 6 stycken: 

2019.124.379, 2019.159.379, 2019.174.379, 2019.161.379, 

2019.160.379, 2019.203.379,  

m) Anmälan/yttranden/beslut miljö 1 stycken: 

2018.718.450,  

n) Beslut om föreläggande, miljö 2 stycken:  

2011.167.442, 2011.172.442,  

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Har tagit del av beslut som är fattade på delegation från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut att fastighetsbeteckning läggs till efter diarienumren. 
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§ 44  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2019.051.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande: 

Allmän sammankomst: Global manifestation för klimatet,  

Begagnande av offentlig plats: Uteservering Stället AB. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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