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§ 53  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ärende 7 utgår – Information om Gdpr. 

Ärende 11 tillkommer – Information om partikelmätning Gussarvsgatan. 

Ärende 12 tillkommer – Fråga om avtalsförlängning stickmyggor. 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning med följande ändring och tillägg fastställs. 
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§ 54 Dnr 2019.001.041 

Ekonomi – uppföljning april 2019 

 
Sammanfattning 

Vid avstämningen den 30 april uppvisar miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden ett överskott på 1,9 mkr i jämförelse med budget 

för perioden.   

Personalkostnader inom administration, miljö- o byggenheten samt 

samhällsenheten uppvisar ett överskott på grund av vakanser och 

sjukskrivning. 

Stadsbyggnad uppvisar i dagsläget ett överskott av intäkterna för bygglov 

(50 tkr) och p-övervakning (40 tkr). 

De årliga tillsynsavgifterna inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel har 

debiterats.  

Trafiken förväntas uppvisa ett underskott på 1 300 tkr vid årets slut enligt 

prognosen i mars månad. 

Inom gata och park finns säsongsvariationer för gatu-, park- och 

barmarksunderhåll. Anledningen till underskottet beror på 

vinterväghållningen 

Byggnader och lokaler visar ett överskott i april, vilket till stor del beror på 

lägre kostnader än budgeten på grund av att förvaltningen inte kommit igång 

med åtgärderna i sina fastigheter. 

Planer/GIS har en stor budgetavvikelse i april, vilket bland annat beror på att 

avdelningen kart och mät har stora licens- och programkostnader som avser 

hela förvaltningen. 

Vindkraftverk uppvisar ett bra utfall för april månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 8 maj 

2019. 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om  

ekonomisk uppföljning april 2019. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 55 Dnr 2018.651.427 

Yttrande över ansökan om utökad djurhållning  

 
Sammanfattning 

En person har hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ansökt om 

tillstånd för att öka djurhållningen till 100 000 värphöns vid befintligt 

djurstall på Kyrkberget mellan Svinöhed och Samuelsdal.  

Utökningen kommer att ske genom byggande av två nya stallar med två 

avdelningar i respektive byggnad. Varje avdelning rymmer 20 000 höns. 

Byggnaderna värms i huvudsak upp av den värme som hönsen avger. 

Dricksvatten fås från borrade brunnar och foder köps in. Transporterna 

kommer att öka från 140 till 340 transporter per år. Gödselmängden kommer 

att öka från 780 m3 till 3900 m3. Gödseln lagras i två separata byggnader 

som har väggar och tak. En del av gödseln sprids på den egna arealen, 

merparten avses att säljas till andra lantbrukare. Samråd har hållits med 

myndigheter och med de boende i Samuelsdal. Sökanden har en anläggning i 

Svinö med ca 15 000 höns och den delen har ingått i den anmälan som 

verksamhetsutövaren gjorde när nuvarande utökning ägde rum. Då liksom nu 

avses en del av gödseln från denna verksamhet användas på de åkrar som 

tillhör den anläggningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 maj 

2019. 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Beslut att yttra sig positivt över utökningen, med  följande förslag till villkor 

för verksamheten: 

1. Sökanden ska inkomma med utredning som belyser vilka möjligheter 

det finns att reducera luktstörningarna.  

Utredningstiden kan fastslås av tillståndsmyndigheten. 

2. Avyttring gödseln ska ske genom att femåriga spridningskontrakt 

upprättas. 

3. Tillståndet och dess villkor ska omfatta hela verksamheten, även den del 

som ligger i Svinö by. 

  

 

Forts. § 55  
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Forts. § 55  

 

 

Utdrag till 

Länsstyrelsen Dalarna, miljöprövningsdelegationen 
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§ 56 Dnr 2018.741.421 

Information om partikelmätningen på Gussarvsgatan 

 
Sammanfattning 

Jan Alfredsson miljöinspektör, informerade om partikelmätningen som nu 

genomförs på Gussarvsgatan. 

Mätningen kommer att kunna följas via Hedemora kommuns hemsida. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

partikelmätningen på Gussarvsgatan. 
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§ 57 Dnr 2019.321.012 

Tillsynsplan och behovsutredning enligt miljöbalken 

 
Sammanfattning 

Enligt miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) ska det finnas en utredning om 

tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. För 

varje verksamhetsår ska tillsynsmyndigheten upprätta en samlad tillsynsplan 

som ska grundas på behovsutredningen och verksamhetsregistret. Både 

behovsutredning och tillsynsplan ska beslutas av den inom myndigheten som 

beslutar om användningen av myndighetens resurser. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kontroll av 

efterlevnaden av bestämmelserna i miljölagstiftningen. Tillsynsplaneringen 

är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet. Förutom planeringen 

är myndighetens viktigaste instrument i tillsynsverksamheten inspektioner, 

granskning av rapporter och tillsyn över verksamheters egenkontroll. 

Insatser som allmän rådgivning och informationsspridning, som syftar till att 

skapa förutsättningar för att uppställda mål förverkligas, är andra viktiga 

uppgifter i tillsynsverksamheten. 

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är 

uppfyllda. Tillsynen ska planeras årsvis genom en tillsynsplan som visar 

behovsbedömning, konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 april 

2019. 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Särskilda satsningar enligt nedanstående prioriteringar:  

1. 2019 – Fortsätta med projekt ”tillsyn hälsoskydd” – skolor, fotvård, 

akupunktur och skönhetsvård. 

2. 2019 - Fortsätta tillsyn över verkstäder och fordonstvättar.  

3. 2019 - Fortsätta inventeringen av enskilda avlopp. 

4. 2019 - Starta projekt för PCB-uppföljning. 

5. 2019 - Inventera lantbruk, hästgårdar och andra verksamheter som kan 

vara användare av bekämpningsmedel. 

 

forts. § 57 
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Forts. § 57 

 

6. 2020 - Starta projekt för att förbättra tillsyn över miljöfarlig verksamhet 

7. 2020 - Starta projekt ”gamla deponier” med risk klassificering. 

8. 2020 - Starta projekt dricksvatten och vattenskydd med att identifiera, 

tillsyn och ta fram skyddsföreskrifter.   

 

  

Utdrag till 
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§ 58  

Information om kommunens marker 

 
Sammanfattning 

Kenneth Berggren kommer på sammanträdet att informera nämnden om 

kommunens marker. 

 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Har tagit del av informationen om kommunens marker. 

  

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2016.342.440 

Fråga om avtalsförlängning stickmyggor 

 
Sammanfattning 
Biologisk Myggkontroll finns inom Nedre Dalälven Utvecklings AB som 

ägs av Intresseorganisationen och de har unik expertkompetens inom 

stickmyggor och bekämpning av stickmyggor. NEDAB kontaktades under 

2015 av Hedemora kommun, som beställde inventering av stickmyggfauna i 

områden som drabbats av stickmyggproblem under 2015. Denna inventering 

kunde av olika skäl inte initieras förrän 2016 och har nu genomförts under 

totalt tre år vilket också var med i den ursprungliga planen. Eftersom såväl 

artkomposition som abundans av stickmyggor kan variera väldigt mycket 

mellan år behövs ofta ca 3 år innan man kan någorlunda väl karakterisera om 

en kommun verkligen drabbas av extrema mängder stickmyggor och i så fall 

vilken art. NEDAB:s slutsats angående stickmyggproblemen i Hedemora är 

att vi uppenbarligen har problem, men av någon okänd anledning är 

Hedemora den hittills enda kommunen i området som har mer av den 

kortflygande Aedes rossicus än av den långflygande Aedes sticticus. Denna 

ovanliga fördelning mellan arterna kan de inte garantera är statisk utan kan 

mycket väl förändras över tiden vilket kommer påverka människors 

upplevelse av stickmyggproblemen.  

De första tre åren av samarbetet med Hedemora har nu avrapporterats  

NEDAB har nu fått besked från tjänstemannasidan att Hedemora inte längre 

vill ha tjänsten, men från NEDAB:s håll undrar de ändå om detta är förankrat 

politiskt. Det finns inget beslut fattat av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att ingå avtal i projektet utan beslutet är fattat på 

förvaltningsnivå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 maj 

2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Beslut att avsluta tjänsten inventering av stickmyggsfauna som NEDAB 

levererar till Hedemora Kommun. 

  

Utdrag till 

NEDAB 
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§ 60  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) PBL utbildning del 2 flyttas till junis sammanträde. 

b) Byte av datum för nämnd i juni till den 26 juni. 

Det blir gemensamt fika då. 

c) Flytt av oktobers nämnd till den 16 oktober 2019. Budget. 

d) Kenneth ger en rapport om miljöchefsmötet, gällande regionala 

samarbetet som föreslagits med Uppsala. 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 61  

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

a) Startbesked 9 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:82 2019.037.231,  

Ängelsfors 2:17 2019.270.235, Hummelbo 6:1 2019.335.230,  

Nås 17:5 2019.350.230, Ljusfallet 5:1 2019.324.230,  

Ingelsbo 1:2 2019.323.230, Tyskgården 5:2 2019.152.232,  

Örängarna 23:2 2019.353.230, Borsbo 1:5 2019.375.230,  

b) Bygglov 4 stycken: 

Norn 1:106 2018.699.231, Bondbo 2:2 2019.190.231,  

Taljan 5 2019.271.232, Granen 14 2019.081.239,  

c) Bygglov och startbesked 20 stycken: 

Bokhållaren 3 2019.223.231, Lillsund 3:14 2018.816.234,  

Stjärnsund 1:43 2019.170.231, Grådö 25:1 2018.668.235,  

Nordviken 21:11 2018.854.235, Kräftan 4 2019.299.231,  

Ängelsfors 2:6 2019.171.235,  

Hedemora-Västerby 1:194 2019.183.231,  

Hedemora 2:98 2019.176.231, Jordgubben 2 2019213.231,  

Hedemora Prästgård 2:1 2019.243.230,  

Hedemora Prästgård 3:3 2019.246.230,  

Hedemora Prästgård 1:4 2019.244.230,  

Husby Prästgård 2:1 2019.248.230, Vilan 1:3 2019.251.230,  

Slommen 4 2019.217.235, Långsbyn 19:7 2019.049.230,  

Lillsund 3:14 2018.205.234, Hammaren 17 2019.237.231,  

Husby-Österby 14:1 2019.284.231,  

d) Beslut om skyltlov och startbesked 1 stycken: 

Björnen 1 2019.267.230,  

e) Tidsbegränsat bygglov och startbesked 1 stycken: 

Långshyttan 2:2 2019.097.239, 

f) Marklov och startbesked 1 stycken: 

Karpen 1 2018.795.238,  

g) Rivningslov och startbesked 1 stycken: 

Tyskgården 5:2 2019.076.232,  

 

Forts. § 61 
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Forts. § 61 

 

h) Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 1 stycken:  

Garpenbergs gård 2:55 2018.848.235,  

i) Bygglov och strandskydd 1 stycken: 

Norn 1:106 2018.699.231,  

j) Beslut om strandskyddsdispens 1 stycken: 

Jälkarbyn 3:1 2019.275.237,  

k) Delat slutbesked 1 stycken: 

Husby-Västerby 4:26 2017.238.231,  

l) Slutbesked 11 stycken: 

Djörkhyttan 10:2 2019.178.230, Husby-Laggarbo 1:4 2018.188.231,  

Axet 3 2018.406.231, Nyhyttan 8:9 2018.264.235,  

Krabban 6 2019.193.236, Syrsan 6 2017.103.231,  

Borsbo 3:2 2008.316.231, Ängelsfors 2:17 2017.059.235,  

Born 1:6 2017.367.237, 2017.392.237, Rälsen 6 2018.298.231,  

Smedby 17:1 2019.126.231,  

m) Tillfälligt slutbesked 1 stycken: 

Tyskgården 5:2 2018.233.232,  

n) Avskrivning 5 stycken: 

Holen 1:1 2019.297.231, Svalan 1 2019.254.235,  

Nordviken 21:10 2019.250.230, Lillsund 3:14 2018.652.221,  

Hamre 97:1 2019.197.235,  

o) Schakttillstånd 3 stycken: (samlingsärende) 

2019.009.308 

p) Yttrande till Polismyndigheten 5 stycken: (samlingsärende) 

2019.051.308 

q) Tillstånd enskild avloppsanläggning 9 stycken: 

Vikhyttan 14:6 2016.416.446, Norra spjutbo 10:6 2017.092.446,  

Norn 1:96 2019.322.446, Höjen 1:2 2019.333.446,  

Pålsbenning 4:2 2019.331.446, Årängen 1:22 2018.096.446,  

Övre Stigsbo 1:1 2014.586.446, Aspåker 1:4 2018.389.446,  

Myckelby 23:3 2019.372.446,  

 

 

Forts. § 61 
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Forts. § 61 

 

r) Installation av värmepump 5 stycken: 

Jälken 4:4 2019.326.379, Axet 4 2019.348.379 

Hedemora-Västerby 1:224 2019.354.379,  

Hedbyvreten 2019.355.379, Jälkarbyn 24:4 2019.365.379,  

s) Anmälan/yttranden/beslut miljö 1stycken: 

2019.202.427,  

t) Beslut om hygienisk behandling 3 stycken: 

Väktaren 1 2019.219.444, Lönnen 2 2019.236.444,  

Spindeln 13 2019.231.444,  

 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av beslut som är fattade 

på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 62  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2019.051.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande: 

Allmän sammankomst: Valborgsmässofirande med musik och vårtal, 

valborgsmässofirande med fyrverkerier Stjärnsund, 

valborgsmässofirande med brasa, fyrverkeri i Vikmanshyttan, 

klimatmanifestationen Fridays for future,  

Offentlig tillställning: Drifting tävling, Hamre motorstadion, tivoli i 

samband med Hedemora marknad,  

Begagnande av offentlig plats: Uteservering En & en halv kök & bar, 

uteservering Cafe Wahlman, penningsamling, uppställning av 

vaccinationsbuss, uteservering Pizzeria Dalälven,  

b) Msn 2018.718.450, Åklagarmyndigheten, förundersökning läggs ner 

gällande miljöbrott.  

c) Msn 2018.020.239, Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

d) Msn 2018.548.235, Länsstyrelsen Dalarna, beslut att upphäva 

strandskydd. 

 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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