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§ 38  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 39 Dnr 2019.678.041 

Ekonomisk rapport för januari – februari 2020  

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till och med februari 2020. Resultatet visar ett positivt utfall 

om cirka 5 mkr per februari månad 2020. Det är däremot sannolikt att det 

kommer att finnas en negativ avvikelse för de kostnader som uppstår som en 

direkt konsekvens av evakueringarna inför renoveringen av Tjädernhuset. 

Kartläggning och bedömning av detta pågår och det löpande arbetet med 

evakueringarna  kommer att rapporteras till nämnden i separata ärenden som 

en del av månadsuppföljningarna.  

Förvaltningarnas verksamheter är till viss del händelsestyrda så en tidig 

helårsprognos är förenat med viss osäkerhet. Men förvaltningens inriktning 

är att aktivt arbeta så helårsprognosen överensstämmer väl med budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 mars 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den ekonomiska 

rapporten. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 40 Dnr 2020.095.040 

Uppföljning av effektiviseringsplan 2020-2022 inom 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområden 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en redovisning 

över verksamheternas verkställighet utifrån kommunens effektiviseringsplan 

som gäller för perioden 2020-2022. Tidigare redovisning till nämnden om 

besparingsplanen gjordes vid nämndens sammanträde den 29 januari och den 

26 februari 2020. 

Alla nämnder ska vid varje nämnds sammanträde löpande hålla sig 

informerad om effektiviseringsplanen samt redovisa verkställigheten till 

kommunstyrelsen. 

Förvaltningen har vid denna uppföljning inget nytt att rapportera i ärendet. 

Nämndens effektiviseringar följer beslutad plan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 mars 

2020 med tillhörande bilaga, uppföljning av effektiviseringsplan 2020-2022, 

daterad 2020-03-11. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av verksamheternas 

verkställighet inom nämndens ansvarsområden. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till 

samhällbyggnadschefen att till ekonomichefen lämna nämndens 

underlag för uppföljning. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 41 Dnr 2020.009.460 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för 
tillsyn beträffande länsstyrelsens granskning 2019  

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag på åtgärdsplan 

utifrån länsstyrelsens iakttagelser vid sitt besök i Hedemora kommun för 

livsmedelskontroll den 16-17 oktober 2019. Länsstyrelsens rapport inkom 

till Hedemora kommun den 7 januari 2020.  

Länsstyrelsen uttalar i granskningsrapporten att länsstyrelsen ser positivt på 

att Hedemora kommun i sin roll som kontrollmyndighet på olika sätt 

försöker lösa situationen med livsmedelskontrollen och bedömer att 

samverkan med andra myndigheter är nödvändig för att det ska fungera. Det 

finns ett flertal avvikelser men däremot ser länsstyrelsen att det är allvarligt 

att kontrollen av dricksvattenanläggningarna är nedprioriterad och finner det 

motiverat att lämna ärendet för uppföljning till Livsmedelsverket. 

Länsstyrelsen betonar att antalet avvikelser och kommentarer inte är ett mått 

på kontrollmyndighetens status i Hedemora kommun. 

Uppdraget till Hedemora kommun är att redogöra för när och hur 

korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till 

avvikelserna i länsstyrelsens granskning 2019. Kommunens åtgärdsplan till 

Livsmedelsverket består av tre delar. Den första är denna svarsskrivelse, del 

2 är komplettering av nämndens specifika internkontrollplan och den tredje 

delen är reviderad kontrollplan utifrån livsmedelslagstiftningen. Alla tre 

delar hanteras som separata beslutsärenden i nämnden men utgör 

tillsammans svar till Livsmedelsverket. 

Förvaltningen begärde förlängning av svarstiden och det innebär att Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden ska lämna svar till Länsstyrelsen och 

Livsmedelsverket senast den 6 april 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 mars 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker och antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som nämndens svar till 

länsstyrelsen i Dalarnas län samt svar till Livsmedelsverket. 

Forts. § 41 
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Forts. § 41 

 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kompletteringar av 

nämndens mål och delmål för 2020. Målen följs upp vid nämndens 

delårsbokslut och bokslut 2020.  

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen en 

översyn av taxan för tillsyn. 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att anordna lämplig heldagsutbildning 

för nämndens ledamöter inom tillsynsområdet. 

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar redogörelse och 

åtgärdsplan i ärendet för information till kommunstyrelsen i Hedemora 

kommun. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Livsmedelsverket 

Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 42 Dnr 2019.503.012 

Reviderad kontrollplan utifrån livsmedelslagstiftningen 
avseende perioden 2020-2022 

 
Sammanfattning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig kontrollmyndighet för 

livsmedelskontrollen i Hedemora kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha 

en fastställd kontrollplan som beskriver myndighetens planering av 

verksamheten under perioden, för att uppnå målen för säkra livsmedel och 

redlighet. 

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 16 oktober 2019, § 98 att 

fastställa en kontrollplan för perioden 2019-2021. Därefter har förvaltningen 

gjort en översyn av kontrollplanen utifrån länsstyrelsens granskning som 

inkom till kommunen den 7 januari 2020. 

I den reviderade kontrollplanen har bland annat dricksvatten som livsmedel 

arbetats in. Det innebär i praktiken att avsnittet om dricksvatten flyttats från 

tidigare beslutad behovs- och tillsynsutredning utifrån miljöbalkens regler 

till den nu reviderade kontrollplanen livsmedel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 mars 

2020 med tillhörande bilaga, Kontrollplan utifrån livsmedelslagstiftningen 

2020-2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kontrollplan som 

fastställdes vid nämndens sammanträde den 16 oktober, § 98 upphör. 

 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag 

till reviderad kontrollplan utifrån livsmedelslagstiftningen för perioden 

2020-2022. 

 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker att förvaltningen under 

2020 anlitar extra resurs för att balansera tillsynsskuld och för översyn 

av rutiner. 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att göra 

en översyn av taxan. 
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§ 43 Dnr 2020.001.003 

Revidering av internkontrollplan 2020 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ska besluta att lägga till två nya kontrollpunkter 

i nämndens internkontrollplan för 2020.  Den första avser kontroll av 

löneutbetalningar. Förvaltningen menar att det är låg risk och låg 

sannolikhet, men om det uppstår fel kan det vara skadligt för kommunens 

förtroende som arbetsgivare. Förvaltningen föreslår att stickprovskontroller 

görs av lönenheten i Norberg och att redovisning sker vid rapportering av 

delår 1 och vid bokslutet för 2020. 

Den andra kontrollpunkten avser uppföljning av beslut om förelägganden. 

Detta moment regleras av speciallagstiftningar och eftersom det är relativt 

ovanligt att handlägga förelägganden är risken hög att det blir fel vilket 

innebär att rättssäkerheten är låg. Avsikten med uppföljningen är lärande och 

utveckling av rutiner inom olika speciallagstiftningarna. 

Nämnden har tidigare behandlat nämndens internkontrollplan för 2020 i 

samband med nämndens sammanträde och beslut om mål och budget för 

2020, den 29 januari 2020, § 3. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 

2020 § 3 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 

februari 2020 med tillhörande bilaga 1, Internkontrollplan 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till reviderad internkontrollplan för 

2020 enligt tjänsteskrivelsen bilaga 1 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr 2020.076.216 

Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnation av fyra stycken 

enbostadshus. Området ligger inom LIS-område nr 32 Mälby. 

Ansökan om strandskyddsdispens hanteras i detta ärende. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och bedöms att bli en 

förlängning av redan befintlig sammanhållen bebyggelse.  

Området är utpekat som ett LIS-område (LIS-område nr 32). Där finns 

möjligheten att uppföra permanentbostäder och fritidshus. Ansökan strider 

inte mot rekommendationerna för området. 

Platsen har ingen känd förekomst av hotade växt- och djurarter. 

Området utgörs av jordbruksmark. 

Området ligger inom verksamhetsområde för VA. 

Marken i området är bedömd som låg område för markradon. 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Utformning av husen kommer att hanteras i kommande bygglovsärenden och 

krav ställs redan i detta beslut att den nya bebyggelsen ska harmonisera med 

intilliggande bebyggelse och utformas och färgsättas i samråd med miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen. Även hänsyn till sjöutsikten för 

bakomliggande fastighet kommer att tänkas på i bygglovshanteringen. 

Placeringen för den sökta åtgärden bedöms som lämplig då den harmoniserar 

med att bli en förlängning av redan befintlig sammanhållen bebyggelse. 

Likväl bedöms det att landskapsbilden inte kommer att påverkas negativt. 

Den sökta platsen är en lämplig utveckling av bebyggelsen då den ansluter 

till ett befintligt bebyggelsestråk som har sin naturliga anknytning till bygden 

kring sjön Viggen och nära anslutning till riksväg 69 Hedemora/Falun. 

De blivande tomterna består av jordbruksmark och ligger vid befintlig väg.  

Den brukningsvärda jordbruksmarken får anses bli minimalt påverkad 

särskilt som tomterna blir belägna i utkanten av jordbruksmarken.  

Detta bedöms inte hämna den sammanhängande jordbruksmarken enligt 

rekommendationen i LIS-planen. Då fastighetsägaren Mälby 1:1 har tänkt 

bruka den norra delen av marken själv för eget bruk. 

 

 

Forts. § 44 
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Forts. § 44 

 

För att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för bebyggelse måste 

åtgärden utgöra ett samhällsintresse. Med samhällsintresse avses bland annat 

bostadsförsörjning. I och med fyra nya bostadshus på platsen anses det 

främja utvecklingen i byn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 mars 

2020 

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. 

2. Villkor: Den nya bebyggelsen ska harmonisera med intilliggande 

bebyggelse och utformas och färgsättas i samråd med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

3. Dispens från strandskyddsbestämmelsen i miljöbalken 7 kap 15 § 

beviljas. 

4. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad 

situationsplan 

5. Avgift för förhandsbeskedet är 13 720 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

 

 

Utdrag till 

Sökande 
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§ 45 Dnr 2019.564.216 

Förhandsbesked för avstyckning av två tomter 

 
Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning till två tomter för att 

möjliggöra enbostadshus med eventuella komplementbyggnader till 

respektive tomt på del av fastigheten Smedby 8:1. Marken används idag som 

åkermark. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom 

sammanhållen bebyggelse och i anslutning till områdesbestämmelser för 

Smedby.  

Området är utpekat som ett LIS-område (LIS-område nr 11). Där finns 

möjlighet att uppföra 2-3 stycken bostäder eller fritidsbostäder. 

Den tilltänkta byggplatsen ligger också inom ett större område som utpekats 

som riksintresse för natur- och kulturmiljövård. 

Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Dalälven. Fastigheten är 

avskuren från älven av en väg. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Utformningen av de nya bostadshusen kommer att hanteras i kommande 

bygglovsärenden och krav ställs redan i detta beslut. Den nya bebyggelsen 

ska harmonisera med intilliggande bebyggelse och utformas och färgsättas i 

samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta eftersom 

området har höga kulturvärden. 

Placeringen för den sökta åtgärden bedöms som lämplig då den harmoniserar 

med att bli en förlängning och hopslagning av redan befintlig sammanhållen 

bebyggelse. 

Geoteknisk utredning ska göras vid lovprövning, enligt rekommendationen 

som anges i LIS-plan. Detta eftersom området är utpekat för risk för ras, 

skred och erosion och kan bara säkerställas med en utredning som kan påvisa 

säkerställande av markens lämplighet. 

Exploatering av två tomter och dess tillkommande bebyggelse anses inte 

påverka frågan om vibrationer negativt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 mars 

2020 

 

Forts. § 45 
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Forts. § 45 

 

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. 

2. Villkor: Den nya bebyggelsen ska harmonisera med intilliggande 

bebyggelse och utformas och färgsättas i samråd med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

3. Villkor: En geoteknisk utredning ska tas fram av exploatören för att 

kunna påvisa att marken är lämplig för ändamålet inför bygglov. 

Utredningen ska även påvisa att vägens stabilitet inte kommer att 

påverkas negativt av den sökta åtgärden. 

4. Villkor: Placering av enbostadshusen ska placeras minst 12 meter från 

väg 751 

5. Dispens från strandskyddsbestämmelsen i miljöbalken 7 kap 15 § 

beviljas. 

6. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

7. Avgift för förhandsbeskedet är 6860 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 
 

  

Utdrag till 

Sökande 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2020.084.289 

Yttrande över motion om kombinerad 
omsorgsboende/förskola 

 
Sammanfattning 

Lennart Mångs (M) har i en motion den 10 februari 2020 föreslagit att man 

bör undersöka dom tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att kunna 

bygga ett omsorgsboende i kombination med en förskola i Hedemora. Vidare 

föreslår motionären att kostnaderna ska undersökas när det gäller 

omsorgsboende i kombination med en förskola samt kontra ett separat 

omsorgsboende och en utbyggnad av Kristallen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrateg har tillsammans 

med representanter för bildning-, omsorgsförvaltningen och kostenheten 

analyserat möjligheterna till att samordna byggnation på en gemensam tomt 

samt övervägt fördelar och nackdelar som ses idag.  

När det gäller produktionskostnaderna för en gemensam byggnation av 

förskola och vård- och omsorgsboende är bedömningen att de ekonomiska 

samordningsvinsterna blir positiva. Kommunen kan förvänta sig lägre 

driftskostnader och lägre investeringsutgifter om verksamheterna samordnas 

och använder samma tomt jämfört med om byggnationen görs på olika 

tomter. Däremot saknas idag en gällande detaljplan för att realisera 

motionärens förslag.  

Förvaltningarna pekar på att det finns risk att de sociala effekterna uteblir 

eftersom de människor som får boendeformen i ett vård- och omsorgsboende 

är sjuka. Förvaltningen rekommenderar att besök görs i Avesta kommun där 

man nyligen byggt en gemensam förskola och boende för ”friska” äldre. 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 10 februari 2020 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 

februari 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser 

motionen besvarad. 

  

 

Forts. § 46 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Forts. § 46 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 2020.099.003 

Riktlinje för markanvisningar 

 
Sammanfattning 

Kommuner ska enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar besluta om riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska 

beskriva kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 

upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. 

En markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommunen. I 

projekt med ömsesidiga marköverlåtelser mellan kommunen och en 

byggaktör eller fastighetsägare, används riktlinjerna för markanvisning i 

tillämpliga delar. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ett förslag till riktlinjer 

för markanvisningar i Hedemora kommun. Syftet med riktlinjen är att öka 

tydligheten och förutsägbarhet om kommunens arbetssätt vid anvisning och 

försäljning av kommunal mark för exploatering. Som ett första steg i 

beslutsgången har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerats om 

ärendet och nämnden beslutade att notera informationen till protokollet 

2020-02-26, § 33. Inför den fortsatta processen har förvaltningen rådgjort 

med kommunjuristen och ett fåtal preciseringar och förtydliganden har 

tillkommit. Viktigaste förändringen är att kommunfullmäktige ska godkänna 

markanvisning som överstiger 40 prisbasbelopp. Avsikten är nu att ärendet 

bereds för politiskt ställningstagande och antagande av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-26 § 33 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 mars 

2020 med tillhörande bilaga, förslag till riktlinjer för markanvisning i 

Hedemora kommun 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att anta förslag till riktlinje för markanvisningar. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2020-03-25 
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§ 48 Dnr 2020.166.011 

Lägesrapport om evakuering av Tjädernhuset 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en första 

lägesrapport om evakueringen av de cirka 130 arbetsplatserna som idag finns 

i Tjädernhuset. Avsikten är att alla berörda arbetsplatser ska vara evakuerade 

innan sommarsemestern börjar efter midsommar. 

Information och underlag ska tas fram så att den månatliga rapporteringen 

till kommunstyrelsen börjar ske från och med april.   

Kommunens och tillika miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

lokalstrateg och berörda förvaltningars representanter har undersökt lämpliga 

evakueringslokaler. Den 11 februari träffades berörda förvaltningschefer 

samt avdelnings- och enhetschefer för gemensam information om 

evakueringen. Avsikten var att alla berörda skulle nås av samma information 

vid samma tidpunkt. Respektive förvaltningschef har det övergripande 

ansvaret för att arbetsmiljön och att riskbedömningar inför evakueringen 

görs och följs upp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 mars  

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till 

protokollet. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar informationen till 

kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-25 
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§ 49 Dnr 1990.126.427 

Slutrapport sanering av valsverk och betlinjen i 
Outokumpus anläggning, Långshyttan 1:35 

 
Sammanfattning 
Outokumpu Stainless AB avslutade 2014 produktionen av stålprodukter i 

Långshyttan. Bolaget har därefter beslutat att verksamhetsområdet i största 

möjligaste utsträckning skall åtgärdas avseende miljöpåverkande rester från 

verksamhetsperioden. Outokumpu Stainless AB har inkommit med 

slutrapport över sanering av området kring valsverket sendzimir 1 och 

betlinjen.  

Förvaltningens motivering till beslut: 

Bolaget har visat att de har uppfyllt de satta målen för saneringen, förutom 

en restförorening med sexvärt krom. Förvaltningen liksom länsstyrelsen har 

bedömt att det är oskäligt att kräva att restföroreningen avlägsnas och den 

har hanterats i enlighet med förvaltningens delegationsbeslut som innebär att 

restföroreningen avgränsas med en geotextil och att läget dokumenteras och 

delges fastighetsägaren. 

Restföroreningen ligger under byggnaden och delvis under fundament som 

håller uppe konstruktionen och traversbana. Det skulle medföra oskäliga 

kostnader att gräva bort denna restförorening.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporten 

och lägger den till handlingarna. 

  

Utdrag till 

Länsstyrelsens Dalarna 

Outokumpu Stainless AB 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2020-03-25 
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§ 50 Dnr 2020.180.318 

Fastställande av bidragsnivå 2020 för drift av enskilda 
vägar 

 
Sammanfattning 

Kommunen betalar årligen ut ett bidrag för drift av enskilda vägar som 

erhåller statligt bidrag. Miljö och samhällsbyggnadsnämndens ansvar är att 

fastställa den kommunala bidragsnivån till dessa väghållare. Bidraget följer 

Reglemente för bidrag till enskilda vägar i Hedemora kommun, antagen i 

kommunstyrelsen 2013-02-12, §27. 

Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget finns en ekonomisk 

bidragsram för 2020 om totalt 2 950 000 kronor för enskilda vägar. Miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt bidrag till respektive 

vägförening enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse. Innan 

utbetalning sker, ska varje vägförening lämna sin redovisning digitalt och 

enligt särskild blankett. 

Motivering till beslut: 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden fördelar kommunal bidragsnivå för 

drift av enskilda vägar utifrån nämndens fastställda budget för 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 mars 

2020 med tillhörande bilaga, fördelning av kommunalt bidrag 2020 för drift 

av enskilda vägar. 

Yrkande 

Helena Källberg (S) yrkar att vi lägger till att nämnden noterar information 

om rättelse av en rad i bilaga 1. Rättelse innebär att Mälby norra och Mälby 

södra ska redovisas på varsin rad. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden fastställer kommunalt driftsbidrag 

avseende enskilda vägar för utbetalning under 2020 enligt bilaga 1 till miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-17. 

  

 

 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-25 
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§ 51 Dnr 2018.368.431 

Lägesrapport Stadssjöarna 

 
Sammanfattning 

Strategiutskottet beslutade den 18 november 2019 att ge miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en enkel 

skötselplan för stadssjöarna till strategiutskottet den 18 maj 2020. 

Utgångspunkten i förvaltningens uppföljning av stadssjöarnas vattenstatus är 

de olika prover som tas varje år. Varje år tas ekologiska prover på 

vattenkvaliteten som omfattar bland annat pH-värde, mätning av kväve, 

fosfor, syrehalt på olika djup samt kontroll av siktdjup. Vattenprover tas 3 

gånger per säsong vid badsjöarna Hönsan, Munken och Matsbosjön. 

Förvaltningen rekommenderar att fortsatt arbete bör ske så näringstillförseln 

till Brunnsjön minskas. Vidare rekommenderar förvaltningen att inge en 

LOVA-ansökan för att fortsätta utreda Hönsan. Exempelvis behöver åtgärder 

undersökas som leder till ökad vattenomsättning i sjön. Undersökningen 

behöver omfatta rening och tillförsel av dagvatten, cirkulation och rening av 

befintligt sjövatten i dammsystem samt avrinning av dåligt bottenvatten sker 

istället för friskt ytvatten. Vid behov undersöka hur omklädningsrum och 

toalett kan ordnas vid Hönsans badplats. Nytt omklädningsrum ska uppföras 

vid Munkens badplats 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskotten den 18 november 2018 § 102 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 mars 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker lägesrapporten 

beträffande stadssjöarna Brunnsjön, Munken, Hönsan och Matsbosjön. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar lägesrapporten 

beträffande stadssjöarna till kommunstyrelsens strategiutskott. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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§ 52 Dnr 2020.201.431 

Översyn av kommunala badplatser 

 
Sammanfattning 
Teknisk chef informerade på sammanträdet om en översyn av kommunala 

badplatser. Det finns 12 stycken kommunala badplatser. 

Det har gjorts en översyn vad som behöver renoveras på respektive badplats, 

bryggor, utedass och omklädningsrum med mera. Man har även tittat på 

vilka badplatser som eventuellt kan tillgänglighetsanpassas. 

Tf förvaltningschef informerar om att det ska göras en stor 

tillgänglighetsinventering och ber att få återkomma med det. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

kommunala badplatser. 

  



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(26) 
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2020-03-25 
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§ 53  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Tf. förvaltningschef informerar om läget gällande Corona, utbildning 

inom handtvätt har skett på förvaltningen. Vid minska tecken på 

förkylning så stannar man hemma.  

  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 54  

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

a) Startbesked 5 stycken: 

Ugglan 1 2019.452.232, Bodbetjänten 8 2019.831.231,  

Hedemora-Österby 40:11 2019.859.231,  

Vårdtornet 16 2019.819.231, Slommen 4 2020.021.223,  

b) Bygglov 1 stycken: 

Bodbetjänten 6 2020.013.231,  

c) Bygglov och startbesked 10 stycken: 

Nyckelpigan 2 2020.061.235, Doppingen 7 2020.129.235,  

Hedemora-Västerby 1:31 2020.027.235, Ålen 1 2019.752.239, 

Hedemora-Västerby 1:230 2020.085.231, Mälby 1;15 2020.147.230,  

Stjärnsund 1:16 2020.107.234, Tyskgården 5:2 2020.109.232,  

Backgården 3:3 2020.124.232, Sänkan 4 2020.093.230,  

d) Beslut om strandskyddsdispens 1 stycken: 

Sollbo 2:10 2020.146.237,  

e) Slutbesked 4 stycken: 

Långshyttan 2:49 2019.828.230, Brandmannen 13 2020.125.230, 

Nordansjö och Svensbodarne 1:118 2019.863.230,  

Garpenbergs Prästgård 2:5 2018.217.230,  

f) Avskrivning 1 stycken: 

Hjorten 4 2019.733.223,  

g) Registrering av livsmedelsanläggning 1 stycken: 

Långsbyn 14:1 2020.172.461,  

h) Yttrande till Polismyndigheten 12 stycken: (samlingsärende) 

2020.022.308, 2019.051.308,  

i) Tillstånd att öppna ledningsschakt 4 stycken: (samlingsärende) 

2020.015.308 

j) Installation av värmepump 5 stycken: 

Smedby 5:5 2020.144.379, Jälkarbyn 133:6 2020.153.379,  

Jälkarbyn 132:2 2020.154.379, Djörkhyttan 11:1 2020.152.379,  

Norra moren 2:1 2020.183.379,  

 

Forts. § 54 
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Forts. § 54 

 

k) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 3 stycken: 

Svinö 30:6 2019.782.446, Husby-Österby 12:4 2020.145.446,  

Jälken 8:6 2017.714.446,  

l) Utsläppsförbud för spillvatten 1 stycken:  

Bensåsen 9:5 2017.698.446,  

m) Anmälan/yttranden/beslut miljö 3 stycken: 

Djörkhyttan 15:2 2020.158.488, Myckelby 50:1 2020.160.488,  

Born 1:6 2019.726.436,  

n) Ordförandebeslut 1 stycken: 

2020.182.002 

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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§ 55  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2019.710.237, Länsstyrelsen Dalarna, beslut att pröva 

kommunalt beslut om strandskyddsdispens för brygga på fastighet. 

b) Msn 2011.230.214, Nacka tingsrätt, dom att detaljplanen 

Vikmanshyttan 4:4 mfl. vunnit laga kraft 2020-02-28. 

c) Msn 2019.627.623, Förvaltningsrätten i Falun, beslut att avvisa 

överklagandet gällande skolskjuts. 

d) Msn 2020.022.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande 

begagnande av offentlig plats: byggställning Bergslagsgatan, 

uteservering  Pizzeria Dalälven, uteservering Stället, uteservering 

Pizzeria La Gondola,  

e) Msn 2020.086.517, Trafikverket Region Mitt, beslut om undantag 

från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, Hofors-

Hedemora den 6-8 mars 2020. 

f) Msn 2020.064.872, Länsstyrelsen Dalarna, beslut om bidrag till vård 

av värdefull kulturmiljö, Norns bruk. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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