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§ 73  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 74 Dnr 2019.678.041 

Ekonomisk rapport för januari - april 2020 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till och med april 2020. Resultatet visar alltjämt ett positivt 

utfall om cirka 7,1 mnkr per april månad 2020. Såsom informerats tidigare är 

detta ett resultat av utbetalningarna för vägbidrag ska ske under april och maj 

månad. Dessa utbetalningar blev bokförda i början på maj månad och därför 

är resultatet på detta vis.  

Kostnaderna som uppstår vid evakueringarna av Tjädernhuset inför 

ombyggnationen ska redovisas på förvaltningen. Detta projekt redovisas i 

separat ärende till nämnden. Styrgruppens bedömning i detta skede är att 

skillnaden mellan budget och utfall bedöms vara cirka 1 mnkr. 

Förvaltningens inriktning är att aktivt fortsätta arbeta så helårsprognosen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den ekonomiska 

rapporten. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 75 Dnr 2019.018.292 

Vasahallen klargörande om investeringsmedel 

 
Sammanfattning 

Investeringsmedel för ventilationsrenovering Vasahallen, etapp 4 avseende 

2019 och etapp 5 2020 har erhållit olika projektnummer för att ekonomiskt 

kunna aktivera etapp 4 i redovisningen. Etapp 5 tillhör samma beslutade 

investeringsobjekt. Vid månadsuppföljning under 2020 har det blivit en 

missuppfattning på grund av ändrat projektnummer för fortsättning av 

Vasahallens renovering. Förvaltningen har tolkat att beslut om 

omdisponering av investeringsmedel skulle göras mellan etapperna. 

Förvaltningen har nu granskat nuvarande riktlinjer för investeringar punkt 

5.4 och anser att inget beslut om omdisponering av medel erfordras eftersom 

det är en fortsatt investering av samma investeringsobjekt. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen menar att detta innebär ett viktigt 

klargörande för investeringsobjektet Vasahallen. Detta innebär att Miljö och 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-01-29 om fortsatt renovering av 

Vasahallen etapp 5 får anses gälla då det avser samma investeringsobjekt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förvaltningens 

klargörande enligt tjänsteskrivelsen samt föreslår att kommunstyrelsen 

gör detsamma. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delge 

kommunstyrelsen nämndens beslut. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 2020.095.040 

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

 

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, den 26 

februari, den 26 mars och den 22 april 2020.  

Förvaltningens arbete med effektiviseringarna löper på och bland annat har 

samtal inletts med intressenter om Klosterhallen. Hallen är i gott skick men 

intressenterna menar att kommunen behöver investera ytterligare i hallen för 

att någon av nuvarande intressenter ska ta över driften och/eller ägandet av 

hallen. Förvaltningen anser att det i första hand bör övervägas att hallen ska 

säljas genom öppet anbudsförfarandet och att hallen säljs i befintligt skick. 

Ärendet om Klosterhallen kommer att behandlas i ett separat nämndärende. 

Sedan tidigare rapportering har förvaltningen presenterat de kommunala 

badplatsernas status. Detta för att överväga om någon badplats kan övergå att 

vara naturbad för att på så vis erbjuda medborgarna badmöjligheter och 

samtidigt minska på skötselnivån. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 maj 

2020, med tillhörande bilaga 1, uppföljning av effektiviseringsplan 2020-2022 

daterad 2020-05-15 

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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§ 77 Dnr 2019.679.221 

Misstanke om olovligt byggande 

 
Sammanfattning 

Ärendet gäller misstanke om olovligt byggande av tre 

komplementbyggnader med en total bruttoarea på cirka 33 kvadratmeter. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Detaljplanen anger bland annat att endast 1 huvudbyggnad om maximalt 80 

kvadratmeter samt 1 komplementbyggnad om maximalt 20 kvadratmeter 

byggnadsarea får uppföras på tomten. 

 

Motivering till beslut: 

11 kap. 17 § Plan- och bygglagen säger följande: 

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits 

utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller 

byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 

sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande). 

I enlighet med 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden om 

det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i 

strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd 

av lagen, förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta 

rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit 

mer än tio år från överträdelsen. 

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att 

någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett 

väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335). 

11 kap. 58 § Plan- och bygglagen 

58 §   Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska 

den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot 

inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Det är klargjort att byggnaderna har uppförts mer än 10 år sedan Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ingripande. Det saknas därmed lagstöd för att 

förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse. 

 

Fort. § 77 
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Forts § 77 

 

Möjligheten till utdömande av sanktionsavgift är också förbrukad eftersom 

Miljö- och byggnadsnämnden inte har gett fastighetsägaren möjlighet att 

inkomma med förklaring inom 5 år från det att den olovliga åtgärden 

vidtogs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 28 april 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet avskrivs utan åtgärd. 

2. Avgift för handläggningen av ärendet är 0 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige).  

  

Utdrag till 

Fastighetsägare 
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§ 78 Dnr 2019.785.239 

Tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad 
användning till enbostadshus 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad användning 

till enbostadshus med en total bruttoarea på cirka 80 m2 bruttoarea. 

Attefallshus som numer utgör ett komplementbostadshus samt en friggebod 

ska byggas ihop och byggas till och utgöra ett enbostadshus. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Detaljplanen anger att endast byggnation beträffande bostadsändamål får 

uppföras. Byggnadssätt står angivet som fristående byggnation. 

 

Yttranden: Sökt åtgärd är förenlig med gällande detaljplan och inga sakägare 

har därför ansetts vara berörda och därför inte getts tillfälle att yttra sig i 

ärendet. 

 

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd 

överensstämmer med detaljplanen och uppfyller tillämpliga bestämmelser i 

plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

Sökt åtgärd uppfyller kraven i detaljplanen vad gäller höjd, byggnadsarea, 

antal våningar, avstånd till tomtgräns, takfall och prickmark. 

Ingen avvikelse från detaljplanen finns. 

Det finns vidare ingen begränsning vad gäller byggnation av ytterligare ett 

boningshus. Fastigheten utgör enligt taxeringen en småhusenhet. 

Definitionen av småhusenhet är en fastighet med en- eller två bostadshus på 

fastigheten som alltså utgör 1 respektive 2 bostadslägenheter, detta 

oberoende av om de är sammanbyggda eller fristående.  

Ansökan om bygglov för denna åtgärd inkom 2019-11-26. Ärendet ansågs 

då vara komplett, men på grund av att befintligt startbesked för Attefalls 

byggnaden överklagats så valde miljö- och byggnadsnämnden att avvakta 

med beslut. Ärendet har därför dragit ut på tiden, och enligt 12 kap. § 8 a ska 

del av avgiften sättas ned med en femtedel (1/5) per påbörjad vecka som 

tidsfristen överskrids. Ärendet har passerat 15 veckor sedan komplettdatum 

och avgiften för bygglovsdelen ska därför sättas ned till 0 kronor. Avgiften 

för startbeskedet ska dock inte sättas ned och har beräknats till 4 257 kronor. 

 

Forts. § 78 
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Forts. § 78 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen 

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

startbesked beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

- Åtgärden får påbörjas 

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

- Utstakning krävs i detta ärende.  

3. Som kontrollplan fastställs ”Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – 

Tillbyggnad”. Ifylld kontrollplan samt dokumentation enligt den ska 

lämnas in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag 

för slutbesked. 

4. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett 

slutbesked. 

5. Avgift för bygglov- och startbesked är 4 257 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 79 Dnr 2018.745.221 

Misstanke om olovligt byggande 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller klagomål från närboende över uppförande av 

attefallshus/komplementbostadshus samt friggebod. 

Fastighetsägarna har 2018 lämnat in en anmälan för att uppföra ett 

attefallshus som komplementbyggnad. Startbesked och slutbesked har 

meddelats. Senare under 2019 har en ansökan om bygglov inkommit för att 

göra om detta attefallshus till komplementbostadshus. Bygglov och 

startbesked har beviljats för detta och slutbesked meddelats. Ärendet är dock 

överklagat och ligger idag hos länsstyrelsen för handläggning. 

I ett senare skede har fastighetsägarna uppfört en friggebod intill 

komplementbostadshuset och kommunen har därav fått in en anmälan om 

misstanke om olovligt byggande från närboende.  

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen 

bebyggelse. Inom området råder inga särskilda bestämmelser gällande 

kulturmiljö och utformning av byggnader mer än att ny bebyggelse skall 

anpassas till befintlig bebyggelse och till omgivningen. 

Strandskydd råder inte på fastigheten då detaljplanen är framtagen före det 

att det generella strandskyddet började gälla. Detaljplanen är antagen 1939 

och de generella strandskyddsbestämmelserna började gälla 1975. 
 

Motivering till beslut: 

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen, om tillsyn och 

påföljder. Att bygga ihop en komplementbyggnad med en ej bygglovspliktig 

friggebod utan bygglov och startbesked strider mot 10 kap. 3 §plan- och 

bygglagen. Attefallshuset har prövats vid en tidigare enskild prövning och 

startbesked har getts. Ombyggnationen av denna till ett 

komplementbostadshus har prövats i ett enskilt ärende och bygglov, 

startbesked och slutbesked har getts, dock är detta ärende överklagat och 

ligger hos Länsstyrelsen för prövning. 

En friggebod kräver varken bygglov eller startbesked under förutsättning att 

kriterierna för bygglovsbefriad friggebod uppfylls. 

En friggebod får ha en nockhöjd på 3 meter. Den får maximalt vara 15 

kvadratmeter stor, och kräver grannens medgivande vid placering närmare 

än 4,5 meter till tomtgräns. Friggeboden måste också vara fristående och får 

inte byggas ihop med annan byggnad eller byggnadsverk. 

Forts. § 79 
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Forts. § 79 

Friggeboden i detta fall uppfyller kraven på höjd, yta samt avstånd till 

tomtgräns. Den har dock vid två tillfällen betraktats som sammanbyggd med 

komplementbostadshuset, därav har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

bedrivit tillsyn. 

2019-11-13 skickade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommunicering 

inför beslut om sanktionsavgift där fastighetsägarna gavs möjlighet att vidta 

rättelse innan ärendet togs upp till nämnden för beslut om sanktionsavgift. 

Fastighetsägaren valde att vidta rättelse och riva det tak som var uppfört 

mellan de två byggnaderna.  

2020-01-29 togs beslut om att godta rättelsen som utförts och att inte påföra 

fastighetsägaren någon sanktionsavgift. 

2020-02-26 gjordes ett nytt besök på fastigheten av byggnadsinspektören där 

fastighetsägarna närvarade. 

Byggnadsinspektören bedömde då att trots att byggnaderna saknade någon 

direkt invändig förbindelse mellan varandra så upplevdes byggnaderna som 

sammanbyggda och såg ut att utgöra en enda byggnad och inte två separata. 

2020-04-28 skickades en kommunicering på nytt inför beslut om 

sanktionsavgift där fastighetsägaren gavs tillfälle att vidta rättelse i enlighet 

med kommuniceringen. 

Vid inspektion på fastigheten 2020-05-08 konstaterades det att rättelse hade 

vidtagits och ingen sanktionsavgift ska därför påföras fastighetsägaren. 

Sökande har utfört rättelse i enlighet med föreläggande från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, alltså de delar som gjorde att 

komplementbostadshuset och friggeboden upplevdes som sammanbyggda. 

Ärendet avskrivs därför utan vidare åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna vidtagen 

rättelse som utförts. Byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) 11 kap. 54 § för överträdelsen att ha byggt samman 

komplementbostadshus med friggebod utan bygglov och startbesked ska 

därför inte utgå. 

  

 

Forts. § 79 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 79 

Utdrag till 

Sökande 

Berörda grannar 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 2019.081.239 

Byggsanktionsavgift för ändrad användning från 
affärslokal till bostad utan startbesked 

 
Sammanfattning 

Tillsynsärendet avser olovligt ändrad användning av en affärslokal till 

lägenhet, då fastighetsägaren utan startbesked påbörjat arbetena med 

ombyggnationen av affärslokalen till en lägenhet. Lägenheten har en boarea 

på 96 kvadratmeter. 

Ansökan om bygglov för att göra om lokalen till lägenhet inkom 2019-02-

05. Bygglov beviljades 2019-05-21. I samband med bygglovsbeslutet 

skickades en kallelse till tekniskt samråd ut till sökande. 

Sökande och ägare var vid tillfället när bygglovet beviljades en annan än 

nuvarande ägare. Lägenheten såldes efter att bygglovet beviljats, men innan 

tekniskt samråd hade hållits och innan startbesked hade getts. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

 

Yttranden:  

Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig över förvaltningens förslag till 

beslut.  

Han har inkommit med en skrivelse där han framför följande: 

Han uppger att han inte visste att det saknades startbesked för detta projekt 

och att han har fått informationen om att allt var grönt och att det bara var att 

köra igång med ombyggnationen, av både mäklaren och 

bostadsrättsföreningen.  

 

Motivering till beslut:  

Detta beslut om byggsanktionsavgift fattas med stöd av 11 kap. 51 § plan- 

och bygglagen (PBL). Enligt denna ska tillsynsmyndigheten ta ut en 

byggsanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 12 § PBL om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. 

Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om 

byggsanktionsavgifter i 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) PBF. 

Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och 

med de belopp som anges i 9 kap. PBF. 

I ert ärende konstateras att åtgärderna har vidtagits innan det att startbesked 

erhållits av byggnadsnämnden. 

 

Forts. § 80 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 80 

 

Bestämmelsen i 9 kap. 8 PBF tar bland annat sikte på situationen att påbörja 

en åtgärd som kräver startbesked utan startbesked. Enligt ordalydelsen är 

därmed bestämmelsen i 9 kap. 8 § PBF tillämplig på den överträdelsen som 

nämnden i det aktuella ärendet lagt till grund för avgift, nämligen att en 

åtgärd har vidtagits innan det att startbesked har erhållits. 

Avgiften har fastställts i enlighet med boverkets vägledning för beräkning av 

byggsanktionsavgifter avseende olovliga åtgärder. Vid beräkning av 

sanktionsavgiften tog Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ställning till om 

det förelåg skäl eller andra omständigheter som skulle stå till grund för 

nedsättningen av avgiften enligt 11 kap. 53 § plan- och bygglagen.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finner att det finns skäl till att sätta 

ned avgiften till en fjärdedel av beräknad sanktionsavgift. 

Bostadsrättsinnehavaren har i god tro, efter uppgifter från både mäklare och 

bostadsrättsförening om att det bara är att påbörja byggnationen, vidtagit 

denna olovliga åtgärd. Denne har senare kontaktat kommunen för att boka in 

ett slutsamråd. Dessa omständigheter gör att en ej nedsatt sanktionsavgift 

bedöms som orimligt hög i förhållande till överträdelsen och 

fastighetsägarens intentioner. 

Sanktionsavgiften har beräknats till 29 858 kronor. 

En nedsättning till en fjärdedel (1/4) gör att den sanktionsavgift som ska 

påföras den avgiftsskyldige blir 7 465 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 april 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden påför fastighetsägaren till 

lägenheten en byggsanktionsavgift på 7 465 kronor 

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Hedemora kommuns, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnd inom två månader efter det att beslutet delgivits 

den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § plan- och bygglagen. 

  

Utdrag till 

Fastighetsägaren 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr. 2020.350.210 

Statusrapportering för pågående planarbeten 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsförvaltningen lämnar en första sammanställning av 

pågående projekt på planavdelningen. Syftet med lägesrapporten är att ge 

förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsens strategiutskott information om vilka projekt och uppgifter 

planavdelningen på förvaltningen arbetar med just nu. Detta för att ge en bild 

av vilken verksamhet som förekommer samt ge ökad kunskap om vad som 

tar tid i handläggningen samt arbetsbelastning för tjänstepersoner. 

Förvaltningen föreslår att ett lämpligt tidsintervall för att lämna 

lägesrapporten är 2 gånger om året, förslagsvis i maj och december. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 2020.162.480 

Föreläggande om att anordna gödselvårdsanläggning 
på fastighet 

 
Sammanfattning 

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter klagomål inspekterat i 

första hand gödselhanteringen på fastigheten. Gödseln lagras i två högar 

direkt på marken. På gårdsplanen har det från området med halminblandad 

gödsel och till vägdiket grävts ett dräneringsdike. Det finns risk för 

näringsläckage från fastigheten på grund av att det saknas en 

gödselvårdsanläggning för lagring av stallgödsel. Gödseln lagras direkt på 

marken. Till viss del lagras gödseln även i stallet i form av ströbäddar.   

Förvaltningens motivering till beslut: 

Det finns risk för näringsläckage från de upplagda gödselstackarna. Inom 

känsliga områden krävs det tillräcklig lagringskapacitet för gödsel inom 

jordbruksföretag med mer än 2 djurenheter. Djurhållningen omfattar även 

grisar och för gödsel från svin krävs det tio månaders lagringskapacitet. 

Fastighetsägaren har under lång tid varit medveten om kraven på 

gödselvårdsanläggning. Dåvarande miljökontoret påtalade kravet i en 

djurskyddsinspektion 2008. Jordbruksföretaget har fler än 2 djurenheter och 

eftersom gödseln nu till viss del lagras direkt på marken är det befogat med 

en gödselvårdsanläggning. Förvaltningen har beaktat hänsynsreglerna och 

finner att kostnaden för gödselvårdanläggningen uppväges av nyttan av 

åtgärden. Det är inte är orimligt att ställa ett krav på att anlägga en 

gödselvårdsanläggning. Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats 

med verksamhetsutövaren 2020-05-15 och inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport den 11 mars 2020 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 april  

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövare med 

stöd av miljöbalken 26 kap § 9 och med hänvisning till §§ 6 och 7 

förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket senast 2020-10-31 ha 

utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion 

under minst tio månader.  

Forts. § 82 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 82 

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att avrinning och läckage till 

omgivningen inte sker. 

  

Utdrag till 

Verksamhetsutövaren 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 2020.352.452 

Ansökan om dispens från kommunala 
renhållningsföreskrifter 

 
Sammanfattning 

Hedemora Energi ansöker om dispens från kommunala föreskrifter. Som ett 

led i deras kontinuitetsarbete planerar de för åtgärder i syfte att säkerställa 

deras samhällsviktiga tjänster.  

Målet är i första hand att verksamheten ska fortsätta utan påverkan men vid 

långvarig eller hög sjukfrånvaro hos bolaget och/eller deras entreprenörer 

kan det bli nödvändigt med förändringar i verksamheten.  

Prioritet är att bibehålla kontinuiteten i de centrala delarna av Hedemora som 

exempelvis äldreboende och sjukvårdsinrättningar samt anordna 

uppställningsplatser för containrar i byarna. De invånare som har möjlighet 

kommer även att uppmanas att lämna sitt avfall vid återvinningscentralen. 

Det kan även bli aktuellt att under en period eller inom vissa områden tillåta 

ett blandat avfall där matavfall inte är utsorterat.  

För att kunna säkerställa den samhällsviktiga verksamheten och minska 

riskerna för smittspridning önskar Hedemora Energi erhålla dispens från 

kraven i 18 § i Hedemora kommuns ”Föreskrifter om hantering av 

hushållsavfall” och genomföra hämtning inom andra intervaller. Hedemora 

Energi önskar även, tillfälligt, att erhålla möjligheten att komma med andra 

sorteringsanvisningar än de som redovisas i bilaga 1 till ”Föreskrifter om 

hantering av hushållsavfall”. Aktuell avfallstaxa ska kvarstå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 april 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen noterar informationen till 

protokollet.  

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att översända informationen till styrelsen för 

Hedemora Energi AB. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr 2019.677.317 

Behandling av medborgarförslag om gatubelysning 
samt bom på gångbanan mellan Korgvägen och 
Bladstigen 

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 29 augusti 2019 som handlade om att bygga 

ut befintlig belysning på gång- och cykelbanorna på övre Emaus samt att få 

en vägbom på gång- och cykelbanan ut mot Korgvägen.  

Förvaltningens motivering till beslut: 

Att bygga ut belysningen på gång- och cykelbanorna är en motiverad åtgärd 

då det är långt mellan belysningspunkterna. En bra åtgärd som skapar 

trygghet. Aktuell G/C-bana till Korgvägen ansluter till trottoar och på gatan 

är det ett övergångsställe. Eftersom gatan är en lågtrafikerad gata är inte en 

uppsättning av G/C-grind motiverad.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 29 augusti 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 135 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 5 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget i den 

delen som avser bygga ut den befintliga belysningen på gång- och 

cykelbanorna på övre Emaus. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaden för att 

bygga ut befintliga belysningen på gång- och cykelbanorna på övre 

Emaus samt bereda underlag för prioriteringar av kommande 

investeringsplanering inom nämndens verksamhet. 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om 

uppsättning av vägbom på gång- och cykelbanan ut mot Korgvägen. 

  

 

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2020.336.879 

Information om Kallbadhuset Hönsan i Hedemora 

 
Sammanfattning 

Teknisk chef informerade på sammanträdet om Kallbadhuset Hönsan i 

Hedemora. Det finns tankar om hur man skulle kunna renovera alternativt 

förändra Kallbadhuset. 

Presentation av Kallbadhuset Hönsan har även gjorts på kommunstyrelsens 

strategiutskott. 

Beslutsunderlag 

Presentation från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

Kallbadhuset Hönsan. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2019.368.299 

Information om Klosterhallen i Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i tidigare ärende från 

kommunstyrelsens strategiutskott 2018 (SU §38/18) och 2019 (SU § 84/19) 

med diarienummer KS 119-18 821 i uppdrag att återkomma i utredningen 

som avser kostnaden för att flytta Klosterhallen till Hedemora för att ersätta 

befintlig ishall.  

Vidare har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunens 

handlingsplan för ekonomiska effektiviseringar, i uppdrag att tillse att 

driftskostnaderna för Klosterhallen ska minska med 150 tkr under 2020. 

Miljö- och samhällsförvaltningen föreslår att Klosterhallen ska säljas genom 

anbudsförfarande. Detta eftersom kostnaden för att riva Hedemora ishall och 

gjuta ny grund för att montera limträstommen från Klosterhallen samt att i 

övrigt anpassa och bygga upp en ny is hall i Hedemora stad blir väldigt stor i 

förhållande till att renovera delar av nuvarande Hedemora ishall.  

Eftersom ishallen i Långshyttan varit tomställd under en längre tid har 

förvaltningen fört dialog med några intressenter om förvärv av byggnaden. 

För att föreningslivet ska förvärva byggnaden har föreningslivet varit tydliga 

med att det förutsätter att kommunen investerar i byggnaden. Ett sådant 

upplägg försätter med stor sannolikhet att kommunen framgent svarar för 

byggnadens skick och det stämmer inte överens med kommunens ambition 

om att kostnaderna för byggnaden måste upphöra. 

Klosterhallen är i gott skick och förvaltningen föreslår att förvaltningen vid 

nämndens nästa sammanträde i juni får i uppdrag att genomföra en 

försäljning av Klosterhallen. Exempel på användningsområden utöver ishall 

är hall för in-lines, paddel, ridhus, växthus och uppställningshall för fordon 

och/eller maskiner. 

Kommunstyrelsens strategiutskott erhöll vid sammanträdet 2020-05-18 

information enligt förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 maj 

2020 

 

Forts. § 86 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 86 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker till förvaltningens 

förslag i tjänsteskrivelsen om att Klosterhallen inte ska flyttas för att 

användas som ishall istället för Hedemora ishall.  

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till 

protokollet. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 2019.128.311 

Överenskommelse mellan Trafikverket och Hedemora 
kommun gällande Dalabanans påverkan i Hedemora  

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens strategiutskott 

har vid sina respektive sammanträden den 22 april respektive den 20 april i 

år, fått information om Dalabanans modernisering och vad detta får för 

konsekvenser i Hedemora stad. I tjänsteskrivelsen till de förtroendevalda 

lyfte Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ett antal åtgärder som 

förvaltningen ansåg nödvändiga för att trafikflödena ska fungera 

tillfredsställande i Hedemora stad.  

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 20 april att ställa sig bakom 

förvaltningens förslag till åtgärder inför förvaltningens dialog med 

Trafikverket den 28 april. 

Vid mötet den 28 april uppfattade förvaltningen att trafikverket nu ställde sig 

positiva till de åtgärder som förvaltningen ansåg vara prioriterade i nuläget 

och uppmanar Hedemora kommun återkomma med övriga åtgärder när den 

reviderade trafikplanen blir klar för Hedemora stad.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i 

uppdrag att teckna en överenskommelse med Trafikverket beträffande 

prioriterade åtgärder såsom anges i tjänsteskrivelsens bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars 

2020 

Protokollsutdrag för kommunstyrelsens strategiutskott 2020-04-20, § 22 

Protokollsutdrag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-22, § 67 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 maj 

2020 med tillhörande bilaga 1, förslag till överenskommelse om åtgärder för 

Hedemora stad  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till 

överenskommelse samt noterar informationen om Dalabanan till protokollet. 

 

 

Forts § 87 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Forts. § 87 

 

Förslag till kommunstyrelsens strategiutskott 

Kommunstyrelsen strategiutskott tillstyrker att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna överenskommelse 

mellan förvaltningen och Trafikverket daterad 2020-05-12 samt noterar 

informationen om kommande handläggning utifrån den reviderade 

trafikplanen för Hedemora stad. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88  

Information om cykelprojekt 

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnare informerade på sammanträdet om cykelprojekt. 

Projektet Hela Dalarna cyklar arbetar med kommunala cykelstrategier och 

planeringar. Att man upptäcker möjligheter med att satsa på cykling som en 

viktig del av kommunens framtida utveckling. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 

  

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
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§ 89 Dnr 2020.166.011 

Lägesrapport nr. 3 om evakuering av Tjädernhuset 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar sedan i mars en  

lägesrapport varje månad om hur arbetet löper på med evakueringen av de 

cirka 130 arbetsplatserna som idag finns i Tjädernhuset. Sedan föregående 

lägesrapportering har styrgruppen hållit 2 möten. Det preliminära 

flyttschemat som rapporterats tidigare har ändrats eftersom upphandlingen 

av byggnationerna flyttats 2 veckor framåt. Vissa av verksamheter kommer 

därför att flytta efter sommaren. Detta innebär att samtliga arbetsplatser ska 

vara evakuerade senast per den sista september så att rivningsarbetena i 

Tjädernhuset ska kunna starta den 1 oktober. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte 2020-04-16 och 2020-05-11 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till 

protokollet 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar informationen till 

kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 90 Dnr 2020.009.460 

Information om Länsstyrelsens granskning av 
livsmedel 

 
Sammanfattning 
Livsmedelsverket har nu gått igenom Hedemoras svar om vidtagna åtgärder 

med anledning av de avvikelser inom kommunens livsmedelskontroll som 

noterats vid revision utförd av länsstyrelsen i Dalarnas län, och som har 

överlämnats för uppföljning till Livsmedelsverket.  

Det är många åtgärder som är vidtagna av kommunen eller som pågår, vilket 

är mycket positivt. Livsmedelsverket anser att 11 av de noterade 26 

avvikelserna är avslutade nu. 

 

Tf. förvaltningschef informerade på sammanträdet att om revisionsrapporten. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

Livsmedelsverkets revisionsrapport. 
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§ 91 Dnr 2019.847.303 

Lägesrapportering beträffande kommunal VA-grupp 
Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

VA- gruppen har haft möten 1 gång i månaden, men har nu beslutat att ha 

kvartalsvisa möten där information om detaljplaner och utbyggnad av 

kommunalt vatten- och avloppsnät diskuteras. För närvarande har gruppen 

inget projekt att hantera då den avvaktar beslut om Va-plan och vägval som 

Hedemora Energi AB arbetar med. Arbetet med att åtgärda bristfälliga 

avlopp har pågått i lite över 10 år och från början koncentrerades tillsynen 

till de sjöar och vattendrag som klassades som övergödda. Numera är det 

mer ett områdesvis arbete. Ingen inventering eller liknande har gjorts inom 

verksamhetsområden för VA eftersom de ska anslutas till kommunalt VA 

och inte belasta kommunens bristande resurser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 92 Dnr 2019.716.427 

Slutrapport efterbehandling av del av fastighet 

 
Sammanfattning 
Setra Trävaror AB har inkommit med slutrapport över sanering av området 

kring Outokumpus neutraliseringsanläggning. Saneringens syfte har varit att 

säkra transportvägar och för att förbereda för framtida byggnation. 

Efterbehandlingen har omfattat rivning av betongkonstruktioner i anslutning 

till neutraliseringsbassängen. Bassängen har delvis sanerats. Schaktningen är 

gjord ned till berg för att kunna pumpa upp förekommande vatten till 

neutraliseringen. Grundvatten innehållande metaller, främst krom och 

sexvärt krom men även trikloreten har pumpats till befintlig 

neutraliseringsanläggning för rening innan utsläpp i Långshytteån.  

Efterbehandling har även skett i ett område där det ska uppföras en ny 

byggnad. Marken har där grävts ur till en respektive två meters djup. Alla 

uppgrävda massor har provtagits och lagrats inom fastigheten. De förorenade 

massorna har transporterats bort för omhändertagande, övriga massor har 

använts för återfyllning.  

Motivering till beslut: 

Bolaget har visat att de har uppnått de satta målen för efterbehandlingen i det 

begränsade område som avsågs att efterbehandla. Förorenad mark finns dock 

kvar i anslutning till de schakt som har gjorts. Det faktum måste beaktas vid 

framtida arbeten i området. Förvaltningen delar den av bolaget anlitade 

miljökonsultens bedömning att det uppumpade vattnet även fortsättningsvis 

kontrolleras i enlighet med befintligt kontrollprogram. Det bör ske inom 

ramen för bolagets egenkontroll. 

Länsstyrelsen Dalarna har beretts möjlighet att yttra sig över slutrapporten. 

Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter på den genomförda 

efterbehandlingen. Yttrandet har främst behandlat administrativa synpunkter 

på hur tillsmyndigheten bör agera.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporten 

och lägger den till handlingarna. 

  

Forts. § 92 
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Forts. § 92 

Utdrag till 

Länsstyrelsen Dalarna 

Setra Trävaror AB 
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§ 93  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Fråga om baracker vid Gussarvsskolan diskuterades. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 94  

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

a) Startbesked 19 stycken: 

Långsbyn 5:31 2020.278.235, Ängelsfors 2:22 2020.305.230,  

Långsbyn 9:1 2020.284.234, Ingelsbo 1:14 2020.285.230,  

Tyskgården 5:2 2019.697.232, Grådö 1:15 2020.293.230,  

Hedemora-Österby 44:1 2020.294.230, Grådö 14:8 2020.291.230,  

Hedemora-Västerby 1:13 2020.232.231, Rensbo 1:21 2020.077.234, 

Ängelsfors 2:23 2020.148.235, Målaren 4 2020.277.230,  

Hedemora-Västerby 1:147 2020.301.223,  

Skalbaggen 17 2020.165.231, Sandsätersbro 3:3 2020.326.230,  

Hedemora-Västerby 1:182 2020.330.230, Åkerö 1:2 2020.302.231,  

Södra Spjutbo 7:6 2020.286.235, Jälkarbyn 29:5 2020.252.230,  

 

b) Bygglov och startbesked 13 stycken: 

Jälkarbyn 132:64 2020.176.231, Hummern 17 2020.104.231,  

Axet 4 2020.255.231, Hedemora-Västerby 1:71 2020.151. 231,  

Hedemora-Västerby 1:70 2020.205.231,  

Dammvaktaren 7 2020.235.235, Långsbyn 60:41 2020.246.231,  

Hedemora 4:53 2020.080.232, Lommen 6 2020.304.230,  

Långsbyn 9:19 2020.329.235, Trekanten 4 2020.272.231,  

Nordviken 21:52 2020.174.235, Verkstaden 1 2020.290.232,  

 

c) Bygglov, startbesked samt strandskyddsdispens 1 stycken: 

Dormsjö 2:8 2020.070.235,  

 

d) Slutbesked 15 stycken: 

Kålroten 2 2019.305.235, Mälby 1:13 2019.857.230,  

Ingvallsbenning 8:11 2016.209.231, Bokbindaren 8 2015.143.231,  

Hedemora Prästgård 3:3 2019.246.230, Långsbyn 5:43 2020.098.223,  

Hedemora Prästgård 1:4 2019.244.230, Vikarbyn 9:5 2015.325.231,  

Brunna 55:1 2015.306.231, Hedemora-Västerby 1:80 2017.242.231, 

Grådö 1:6 2018.656.231, Vikmanshyttan 3:6 2019.388.232, 

Vikhyttan 2:5 2019.699.235, Sluttningen 5 2019.278.235,  

Grådö-Svedjan 1:9 2019.151.235,  

Forts. § 94 
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Forts. § 94 

e) Beslut om strandskyddsdispens 1 stycken:  

2020.157.237,  

f) Tillfälligt slutbesked 1 stycken:  

Drabanten 5 2019.286.231,  

g) Avskrivning 1 stycken: 

Rensbo 1:17 2020.260.237,  

h) Yttrande till Polismyndigheten 10 stycken: (samlingsärende) 

2020.022.308 

i) Tillstånd att öppna ledningsschakt 1 stycken: (samlingsärende) 

2020.015.308 

j) Beslut om tung och bred transport 1 stycken: (samlingsärende) 

2020.086.517 

k) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 2 stycken: 

Husby-Västerby 4:12 2020.279.446 

Sindertäkten 1:3 2020.167.446,  

l) Beslut om värmepump 3 stycken: 

Vikmanshytttan 3:19 2020.331.379, Norrby 23:8 2020.358.379, 

Jälkarbyn 121:2 2020.359.379,  

m) Anmälan/yttranden/beslut miljö 8 stycken: 

Born 1:6 2014.530.427, Långshyttan 1:35 2018.884.427 

Linden 16 2020.237.461, Linden 7 2018.866.461,  

Holen 5:1 2020.111.452, Lundbo 1:3 2019.744.452,  

Östra Fänsjö 1:6 2018.110.446,  

Husby Österby 1:13 2009.758.462 

 

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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§ 95  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2020.022.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande: 

Begagnande av offentlig plats: uteservering En & En halv kök & bar,  

uteservering Wahlmans café, uppställning av lastbil Brunnsjögatan, 

inhägnat arbetsområde samt uppställning av lift Gussarvsgatan,  

Offentlig tillställning: Boulespel Sveaparken,  

Inställda arrangemang: Veteranfordonsparad, cruising 

b) Msn 2014.530.427. Länsstyrelsen Dalarna, beslut om 

vattenverksamhet för anläggande av nya samt förlängning/byte av 

befintliga trummor vid byggande av väg i Riskebo Vindkraftpark. 

c) Msn 2009.796.427, Länsstyrelsen Dalarna, auktorisation av 

bilskrotare, Atracco AB 

d) Msn 2020.086.517, Trafikverket, Beslut gällande undantag från 

bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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