
 
 

MSN 
 

PROTOKOLL 
 

2020-08-26 
 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  
 
Plats och tid Rådhussalen kl. 13.00-16.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2  

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Tjänstemän 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga 

Se närvarolista sidan 2 

Justerare Helena Källberg (S) 

Justeringens plats och tid 

 
Onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 16.30 
  

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer §§  115-134 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Anja A Hedqvist (S)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Helena Källberg (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-27 Datum då anslaget tas ned 2020-09-18 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Underskrift _________________________________  
 

 Lena Eriksson  
 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Anja A Hedqvist (S)  
Helena Källberg (S) 
Mauritz Nuotio (S) 
Leif Hedlund (C)  
Göran Wennerström (M)  
Larz Andersson (KL) 
Kajsa Johansson Källberg (L) §§ 115-125 
Åke Törnqvist (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Birgitta Spjut (C) 
Daniel Erlandsson (M) §§ 126-134 
 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Malmberg (V) 
Daniel Erlandsson (M)  
Jonas Carlgren (M) 
 
 
 
 
 

Tjänstemän Åsa Engwall Tf. förvaltningschef 
Lena Eriksson, nämndsekreterare 
Ulf Gustavsson Opsis AB § 116  
Niklas Arfs, teknisk chef §§ 119, 127 
Ingela Norén, planingenjör § 122 
Eric Zettergren-Udd, strategisk samhällsplanerare §§ 123-125 
Veronica Lundgren, miljöinspektör § 128 
 
 
 
 

  



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 115 
Fastställande av dagordning   ............................................................ 5 

§ 116 Dnr 2020.056.421 
Information om partikelmätning på Gussarvsgatan ............................ 6 

§ 117 Dnr 2019.678.041 
Ekonomisk rapport för januari-juli 2020 .............................................. 7 

§ 118 Dnr 2020.095.040 
Uppföljning av effektiviseringsplan 2020-2022 inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde ................................... 8 

§ 119 Dnr 2020.234.344 
Ersättningskrav för ekonomiskt bortfall på grund av vattenskada ..... 10 

§ 120 Dnr 2020.001.003 
Uppföljning av internkontrollplan för 2020 ........................................ 11 

§ 121 Dnr 2018.279.003 
Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
dokumenthanteringsplan – avsnitt obligatorisk ventilationskontroll ... 12 

§ 122 Dnr 2020.283.214 
Upphävande del av detaljplan .......................................................... 13 

§ 123 Dnr 2020.426.216 
Förhandsbesked för enbostadshus samt garage .............................. 14 

§ 124 Dnr 2020.310.214 
Behandling av medborgarförslag om att stycka av tomter på en 
fastighet i Stjärnsund för försäljning ................................................. 15 

§ 125 Dnr 2020.311.335 
Behandling av medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att 
anlägga kolonistugeområde i närheten av Hedemora stad ............... 17 

§ 126 Dnr 2019.741.214 
Information om planavtal Brunna ..................................................... 19 

§ 127 Dnr 2020.131.452 
Förfrågan om sophämtning och toalettskötsel .................................. 20 

§ 128 Dnr 2020.572.450 
Remiss folder transport för kommunalt avfall ................................... 21 

§ 129 Dnr 2019.362.822 
Lägesrapportering av återremitterad motion om badplats för 
funktionshindrade ............................................................................. 22 

§ 130 Dnr 2020.580.009 
Rapport krisledning med anledning av Covid-19 inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden................................ 24 

§ 131 Dnr 2020.608.253 
Översyn av tomtpriser ...................................................................... 25 

§ 132 
Rapporter ......................................................................................... 26 

§ 133 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Anmälan av beslut fattade på delegation från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  Följande anmälningar presenteras: .... 27 

§ 134 
Delgivningar ..................................................................................... 30 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ärende 15 – Utgår 

Undantag om yrkestillstånd för transport av kommunalt avfall. 

 

Ärende 22 - Tillkommer 

Översyn av tomtpriser  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 116 Dnr 2020.056.421 

Information om partikelmätning på Gussarvsgatan 

 
Sammanfattning 

Konsult från företaget Opsis AB informerade om partikelmätningen som är 

på Gussarvsgatan i Hedemora. Visade mätvärden och förklarade varför vissa 

mätningar under året kan vara högre än medelvärdet, exempelvis vid  

sandsopning av gator. Mätningar kommer att fortsätta även under år 2021. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

partikelmätning. 
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§ 117 Dnr 2019.678.041 

Ekonomisk rapport för januari-juli 2020 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till och med juli 2020. Resultatet för perioden är ett positivt 

utfall om cirka 4,4 mnkr. Detta är liten minskning med 0,2 mnkr jämfört med 

utfallet som redovisades för perioden fram till den 31 maj. 

Kostnaderna som uppstår vid evakueringarna av Tjädernhuset inför 

ombyggnationen ska redovisas på förvaltningen. Styrgruppens bedömning i 

detta skede är att skillnaden mellan budget och utfall bedöms vara cirka 1 

mnkr. Detta ärende har redovisats separat i tidigare nämndsammanträde. 

Nästa separata lägesrapportering om evakueringen sker i samband med 

nämndens delårsrapport 1, 2020. 

Förvaltningens inriktning är att alltjämt fortsätta arbeta så att prognosen för 

helåret 2020 ska överensstämma med budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 

augusti 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den ekonomiska 

rapporten. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 118 Dnr 2020.095.040 

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

 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar verksamheternas 

verkställighet utifrån kommunens effektiviseringsplan som gäller för 

perioden 2020-2022. Alla nämnder ska vid varje nämnds sammanträde 

löpande hålla sig informerad om effektiviseringsplanen samt redovisa 

verkställigheten till kommunstyrelsen. 

Tidigare redovisningar i detta ärende har skett vid nämndens sammanträde 

den 29 januari, den 26 februari, den 26 mars, den 22 april, den 27 maj och 17 

juni 2020.  

Förvaltningen har rapporterat i ärendet om Klosterhallen tidigare och 

nämnden behandlade den 17 juni ärendet om försäljning av hallen. 

Förvaltningen har även lämnat rapport om Klosterhallen till 

Kommunstyrelsens strategiutskott som tillstyrkte att försäljningen sker. 

Förvaltningen kommer inom kort att påbörja arbetet med försäljningen. 

Gällande uppdraget nämndens uppdrag att sälja kommunens 0,6 andelar av 

vindkraftverket Hulda, beslutade styrelsen för Hedemora Energi AB den 4 

juni att köpa kommunens andelar. Överlåtelsehandlingen för vindkraftverket 

undertecknades under sommaren och betalning kommer att ske under 

oktober 2020. Förvaltningen har lämnat rapport om effektiviseringarna till 

kommunens ekonomichef. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

augusti 2020 med tillhörande bilaga 1, uppföljning av effektiviseringsplan 

2020-2022 daterad 2020-08-14 

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. 
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Forts. § 118 

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 119 Dnr 2020.234.344 

Ersättningskrav för ekonomiskt bortfall på grund av 
vattenskada 

 
Sammanfattning 

Nuvarande ägaren av ett företag i Hedemora kommun har inkommit med 

krav på ersättning för ekonomiskt bortfall på grund av vattenskada i 

byggnaden.  

Skrivelsen från företagaren inkom till kommunen den 30 mars 2020 

och enligt uppgifter i bifogade mejl inträffade ett skyfall under 

eftermiddagen den 15 juli 2015 och att vatten trängt upp via avloppet och 

golvbrunnar i byggnaden. Enligt korrespondens i ärendet framgår att 

bortförsel av vattnet utfördes av ägaren och därefter besiktigades skadorna 

av företaget Polygon på uppdrag av försäkringsbolaget.  Vidare framgår att 

företagaren har anmält den uppkomna skadan till Hedemora Energi den 23 

juli 2015 och av samma mejl framgår att liknande incidenter skett 3 gånger 

tidigare.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från företagare den 30 mars 2020 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 juni 

2020 

 

Yrkande 

Larz Andersson (KL) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ska 

ställa sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 juni 2020. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår begäran om ersättningskrav 

avseende ekonomiskt bortfall för vattenskada. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 120 Dnr 2020.001.003 

Uppföljning av internkontrollplan för 2020 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar förvaltningens 

uppföljning av kontrollpunkten som avser administration  om ärenden som 

avser förelägganden och klagomål. 

Eftersom förelägganden 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 

förbättra administrativa rutiner inom olika speciallagstiftningarna. 

Uppföljningen som nu redovisas omfattar alla allmänna handlingar som 

avser förelägganden och klagomål som har inkommit och/eller hanterats av 

förvaltningen mellan den 1 januari och den 31 maj i år. Antalet sådana 

ärenden är totalt 11 och dessa representerar olika verksamhetsområden inom 

förvaltningens myndighetsenheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen den 31 juli 

2020 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2020 § 3 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 mars 2020 § 43 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar att förvaltningen lämnat 

uppföljning av internkontroll av kontrollpunkten klagomålsärenden och 

föreläggande skett enligt nämndens beslutade internkontrollplan för 2020. 
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§ 121 Dnr 2018.279.003 

Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
dokumenthanteringsplan – avsnitt obligatorisk 
ventilationskontroll 

 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

revidering av nämndens gällande dokumenthanteringsplan. Revideringen 

omfattar enbart avsnittet om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 

Förvaltningen har vid översyn av öppna ärenden noterat att det finns behov 

av att snabbare arkivera ärenden som av olika skäl är avslutade. För att det 

administrativa arbetet ska ske effektivt är det viktigt med tydliga regler. 

Exempelvis genom åldersbestämning av olika beslut. Enligt förordningen för 

funktionskontrollen av OVK ska handlingar som är inaktuella gallras. 

Förvaltningen föreslår att nämndens dokumenthanteringsplan revideras så att 

handlingar i den obligatoriska ventilationskontrollen ska gallras efter 5 år 

eller vid inaktualitet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 

augusti 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag om att 

nämndens dokumenthanteringsplan revideras så att handlingar i den 

obligatoriska ventilationskontrollen ska gallras efter 5 år. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Arkivarie 
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§ 122 Dnr 2020.283.214 

Upphävande del av detaljplan  

 
Sammanfattning 
Trafikverket har beslutat att ta fram en vägplan för att möjliggöra byggande 

av en gång- och cykelväg mellan Gussarvsrondellen i Hedemora tätort och 

Hamre i Hedemora kommun. Enligt Väglagen (SFS 1971:948) 14 § får en 

vägplan inte upprättas i strid med gällande detaljplan. 

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hedemora tätort, vid 

Gussarvsrondellen och omfattar del av riksväg 70 och väg 270, Hamrevägen.  

Syftet med ett upphävande av del av detaljplaner är att möjliggöra 

fastställelse och genomförande av Vägplan för väg 70/270 samt byggande av 

en gång- och cykelväg mellan Gussarvsrondellen, Hedemora tätort och 

Hamre. 

Motivering till beslut: 

Eftersom Väglagen (SFS 1971:948) 14 § inte tillåter att en vägplan upprättas 

i strid med gällande detaljplan och inga hindrande yttranden inkommit anses 

att beslut om upphävande av detaljplanerna 2083-P205 A183, 2083-P206 

A184 och 2083-P193 A184 kan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juli 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller upprättat förslag enligt bilaga 

1 - 3 tillhörande förvaltningens tjänsteskrivelse för antagande enligt 

standardförfarande enligt Plan och bygglagens (2010:900) lydelse efter 

2015-01-01. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 123 Dnr 2020.426.216 

Förhandsbesked för enbostadshus samt garage 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus samt garage med en 

byggnadsarea om ca 150 kvm. De nya byggnaderna avses att placeras på en 

ny bildas tomt om cirka 3 000 kvm, som planeras att bildas genom en  

avstyckning från fastigheten. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och ej inom 

sammanhållen bebyggelse. Platsen och den eventuella åtgärden avviker inte i 

Hedemora kommuns översiktsplan.  

Marken i området är bedömd som normalområde för markradon. 

Vid besök på platsen så konstaterades att berört område för förhandsbeskedet 

är idag ett hygge. Platsen har ingen känd förekomst av hotade växt- och 

djurarter.  

 

Motivering till beslut: 

Den sökta åtgärden får anses förenlig med översiktsplanens 

rekommendationer och uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 

bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 

augusti 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. Avgift för förhandsbeskedet är 8987 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat 

  

 

 

Utdrag till 
Sökande  

Hedemora Energi AB 
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§ 124 Dnr 2020.310.214 

Behandling av medborgarförslag om att stycka av 
tomter på en fastighet i Stjärnsund för försäljning 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom till kommunen den 12 februari 2020. 

Där föreslås att Hedemora kommun ska påbörja en avstyckning av den 

fastighet som kommunen äger. Medborgaren menar att kommunen sedan kan 

sälja de avstyckade tomterna och på så vis möjliggöra bostäder i ett attraktivt 

läge.  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2020, § 47 att överlåta till miljö-

och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

Motivering till beslut: 

Fastigheten omfattas av gällande Byggnadsplan Fritidsområde Björknäbba, 

Stjärnsund (G12). Den mark som är i kommunens ägo omfattas av bland 

annat parkmark och område för bostadsändamål (Byggrätter). 

De byggrätter som återfinns i Hedemora kommuns ägo har ingen möjlighet 

enligt gällande byggnadsplan att anlägga en väg för fordonstrafik till 

byggrätterna på egen tomt. Den planerade in- och utfarten för fordonstrafik 

ska anläggas på en annan aktörs mark enligt gällande byggnadsplan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan därmed inte se någon 

vinning att stycka av tomterna i dagsläget då Hedemora kommun inte kan 

lösa en egen in- och utfart för området. Då det skulle vara planstridigt att 

anlägga en väg för fordonstrafik på parkmark och parkmark anses vara en 

allmän tillgång. Ett alternativ för kommunen är att ansöka om officialservitut 

för utfart – och infart till tomterna. Men för att vägen ska kunna byggas 

enligt gällande byggnadsplan måste överenskommelse ske för att reglera 

byggnationen och driftkostnaderna för vägen. Vidare måste utbyggnad av 

vatten- och avlopp ske på ett rimligt och kostnadseffektivt sätt.  

Men innan de tekniska och ekonomiska frågorna studeras djupare så finns 

det lediga kommunala tomter till salu i Stjärnsund. Några har nyligen sålts 

och några har ansökt om bygglov för bostadshus. Stjärnsund anses av många 

som en attraktiv plats samtidigt som det fortfarande finns en handfull lediga 

tomter kvar. För de som i nuläget letar tomt i Stjärnsund så är dessa tomter 

tillgängliga för omgående byggnation samt enkla att bebygga.  

 

 

Forts. § 124 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 124 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 12 februari 2020 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 47 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 

augusti 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren  

Kommunfullmäktige 
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§ 125 Dnr 2020.311.335 

Behandling av medborgarförslag om att undersöka 
möjligheter till att anlägga kolonistugeområde i 
närheten av Hedemora stad 

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom till kommunen den 26 februari 2020.  

Där föreslås att: 

”Mitt förslag är att Hedemora kommun bör undersöka möjligheter till att 

anlägga ett kolonistugeområde i närheten av stan. Det finns exempelvis ett 

fint och lugnt område intill Emaus handelsträdgård och sjön Munken. Kan 

det finnas fler lämpliga gröna områden? 

Jag upplever brist på radhus och mindre villor i kommunen. Därför skulle 

det betyda enormt mycket för sådana som mig som bor i en lägenhet i 

centrum att ha tillgång till en närliggande egen kolonilott. Jag tror att 

kommunen behöver en sådan oas där människor kan odla, koppla av och 

träffa likasinnade. Jag hoppas att mitt förslag faller i god jord och jag hjälper 

gärna till i genomförandet av ett ”kolonistugeprojektet” i Hedemora 

kommun.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2020, § 48 att överlåta till Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen har i närtid behandlat 

medborgarförslag och motion rörande kolonilotter. Vid beredningen av dessa 

ärenden har förvaltningen konstaterat att kolonilotter finns lediga vid 

Silvattsparkens kolonilottsområde. Vidare har förvaltningen framfört att en 

projektgrupp med uppgift att inventera framtida mark för detta ändamål, bör 

drivas av någon annan än kommunen, exempelvis en ideell förening. 

Förvaltningen kan i en sådan form tillse att det finns representant/-er från 

kommunens tjänstemannaorganisation för att bistå med service och dialog. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 26 februari 2020 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 48 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 5 

augusti 2020 

 

Forts. § 125 
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Forts. § 125 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren  

Kommunfullmäktige 
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§ 126 Dnr 2019.741.214 

Information om planavtal Brunna 

 
Sammanfattning 

Tf. förvaltningschef informerade på sammanträdet att om plankostnadsavtal 

Brunna. Samtal pågår mellan förvaltningen och fastighetsägaren. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

plankostnadsavtal Brunna. 
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§ 127 Dnr 2020.131.452 

Förfrågan om sophämtning och toalettskötsel 

 
Sammanfattning 

Norns bruks samfällighetsförening ställer frågan i en skrivelse om 

kommunen kan vara behjälplig med hantering av besökande turisters sopor 

och skötsel av en besökstoalett. 

Samfällighetsföreningen uppger i skrivelsen att besöksnäringen inte 

genererar några intäkter. Därför anser de sig inte kunna bekosta den service 

som behövs.  

Eftersom Region Dalarna har bett kommunerna vara behjälplig vid regionens 

besöksmål under sommaren 2020 på grund av Covid-19 pandemin, så har 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillfälligt placerat ut 2 stycken 

sopkärl vid Norns bruk. Vidare har förvaltningen beställt sophämtning 

genom den kommunala verksamheten Mini-Maxi. Beställningen innebär att 

sopor hämtas varannan vecka av dessa 2 kärl samt ytterligare 2 stycken 

befintliga soptunnor vid Norns hytta. Förvaltningen bedömer att kostnaden 

för sophämtningen ryms inom driftsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Norns Bruks samfällighetsförening den 13 februari 2020 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 juli 

2020  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förfrågan för 

sophämtning under perioden 1 maj till och med den 30 september 2020 

med hämtning varannan vecka.   

 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår förfrågan gällande 

toalettstädning. 

  

Utdrag till 

Norns Bruks samfällighetsförening 
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§ 128 Dnr 2020.572.450 

Remiss: folder transport för kommunalt avfall 

 
Sammanfattning 

Den 11 augusti 2020 inkom en remiss från Hedemora Energi AB gällande 

branschorganisationen Avfall Sveriges råd och rekommendationen om 

transporter av avfall. Hedemora Energi är medlemmar i 

branschorganisationen Sverige Avfall.  

Kommunen ombeds att inkomma med eventuella synpunkter inom 2 veckor 

beträffande en folder med råd från Avfall Sverige. Remisstiden har senare 

förlängts till oktober. 

Rekommendationerna påverkar även utformning av gator och enskilda 

vägar.  Förvaltningen behöver tillsätta en arbetsgrupp innan remissvar kan 

tas upp till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

augusti 2020 

Foldern Råd och Rekommendationer för transporter av avfall 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 
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§ 129 Dnr 2019.362.822 

Lägesrapportering av återremitterad motion om 
badplats för funktionshindrade 

 
Sammanfattning 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) inkom 9 maj 2019 med en motion om att 

utreda möjligheten att anpassa en eller flera av de kommunala badplatserna 

för personer med funktionsvariationer. 

Motionen återremitteras den 28 januari 2020 för att remitteras till Kommunala 

Handikapprådet för behandling och yttrande. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har enligt fullmäktiges beslut 

skickat motionen på remiss till Kommunala funktionshinderrådet.  

Då den tidigare omsorgsnämnden upplöstes innebar det även att 

funktionshinderrådet ombildades. På grund av pandemin, Covid-19, har det 

nya rådet inte haft några möten, De har därför inte har behandlat remissen. 

Rådets nästa möte är planerat till den 15 oktober 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 3 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 

augusti 2020 

 

Yrkande 

Åke Törnqvist (SD) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 

skicka ärendet vidare för behandling av kommunfullmäktige. 

Efter beslut i kommunfullmäktige får man hämta in yttrande från 

Kommunala funktionshinderrådet. 

Finns sedan tidigare ett förslag till beslut från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att bifalla motionen 2019-09-25 § 86/19. 

 

Leif Hedlund (C) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ska ställa 

sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 augusti 2020. 

Ordförande ställer de två yrkanden mot varandra och finner att Åke 

Törnqvist yrkande avslås. 

 

Forts. § 129 
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Forts. § 129 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 

noterar informationen om orsaken till att återremissen inte kunnat behandlas 

av nämnden till protokollet. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 130 Dnr 2020.580.009 

Rapport krisledning med anledning av Covid-19 inom 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområden 

 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar förvaltningens arbete 

med hur krisledningsarbetet har hanterats under pandemin och hur pandemin 

har påverkat förvaltningen och nämndens ansvarsområden sedan mars 2020. 

Vidare redovisar förvaltningen sin arbetsplan inför en eventuell andra våg av 

coronaviruset inför hösten/vintern 2020/2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 juni 

2020  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av miljö- och samhälls-

byggnadsförvaltningens information avseende krisledning med anledning av 

Covid-19 inom nämndens ansvarsområden. 

  

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr 2020.608.253 

Översyn av tomtpriser 

 
Sammanfattning 

Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill att en översyn av 

tomtpriser ska göras på förvaltningen. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en 

översyn av tomtpriser. 

Återrapport till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 

september 2020.  

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 132  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a)  Byggavdelningen har kortat ner sina handläggningstider inom bygglov, 

vilket upplevs väldigt positivt för de sökande.  

b) Tf. förvaltningschef informerar om aktuellt läge gällande arbetet med 

Dalabanan. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 133  

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

a) Startbesked 18 stycken: 

Myren 17 2020.519.231, Årängen 1:13 2020.348.235,  

Vikmanshyttan 4:24 2020.482.223, Vaktarbo 1:12 2018.665.234,  

Uttern 17 2020.138.231, Kallbäck 7:1 2020.282.234,  

Trissan 2 2020.415.232, Nibble 12:2 2020.211.231,  

Diktaren 26 2020.531.223, Terrassen 15 2020.532.223,  

Vikmanshyttan 4:40 2020.524.236, Vaktarbo 1:15 2020.413.234,  

Jälkarbyn 1:14 2020.555.230, Nyponet 3 2020.549.230,  

Finnhyttan 3:41 2020.530.230,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:38 2020.452.231,  

Husby-Västerby 10:18 2020.592.230,  

Västra Yttersbenning 5:4 2020.557.230,  

b) Bygglov 4 stycken: 

Hedemora-Österby 39:3 2020.392.231, Vilan 1:7 2020.448.232,  

Vaktarbo 1:15 2020.413.234, Lillsund 3:11 2020.490.234,  

c) Bygglov och startbesked 15 stycken: 

Häggen 10 2020.494.231, Häggen 9 2020.493.231,  

Havren 9 2020.287.231, Hästen 15 2020.325.232,  

Granen 5 2020.458.232, Hedemora 3:12 2020.417.233,  

Brunna 14:14 2020.459.231, Hälla 2:1 2020.424.230,  

Finnhyttan 9:36 2020.169.235, Vikmanshyttan 3:5 2020.354.230,  

Långsbyn 62:12 2020.407.234, Jälkarbyn 86:2 2020.468.233,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:118 2020.552.231,  

Långshyttan 2:21 2020.523.231, Smedby 13:1 2020.547.230,  

d) Bygglov, startbesked samt strandskyddsdispens 2 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:125 2020.507.237, Vikbyn 47:5 2020.411.234 

e) Strandskyddsdispens 6 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:75 2020.496.237, Smedby 12:5 2020.341.230,  

Nordansjö och Svensbodarne S:10 2020.453.237,  

Grådö 22:2 2020.512.237, Smedby 7:30 2020.526.237,  

Vikmanshyttan 4:44 2020.551.235,  

 

Forts. § 133 
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Forts. § 133 

f) Beslut om rivningslov och startbesked 2 stycken: 

Grådö 9:5 2020.535.236, Daglönaren 5 2020.529.236,  

g) Bygglov, rivningslov, startbesked, strandskyddsdispens 1 stycken: 

Nordansjö och Svensbodarne 1:38 2020.452.231,       

h) Tillfälligt slutbesked 3 stycken:  

Svedjan 3:21 2017.475.231, Bodbetjänten 9 2019.467.231,  

Hedemora 4:53 2020.080.232 

i) Slutbesked x stycken: 

Norra Spjutbo 2:16 2018.728.234, Rosen 9 2018.709.231,  

Hedemora-Österby 44:1 2020.294.230,  

Stjärnsund 1:16 2020.017.234, Långsbyn 60:62 2020.378.230,  

Hedemora-Västerby 1:286 2020.347.230,  

Backgården 3:3 2019.850.232, Långshyttan 41:1 2014.410.231, 

Dragonen 6 2015.271.231, Hasseln 4 2020.346.230,  

Jälkarbyn 53:17 2020.247.238, Sollbo 2:10 2020.146.237,  

Hälsingbo 3:1 2020.393.230, Drabanten 5 2019.286.231,  

Uttern 17 2016.196.231, Östansjö 21:2 2019.834.237,  

Rävbo 1:4 2019.835.237, Königshyttan 1:39 2019.836.237,  

Königshyttan 1:42 2019.837.237, Backgården 3:3 2020.142.232,  

Dammvaktaren 7 2020.235.235, Jälkarbyn 52:25 2017.369.231,  

Lillsund 1:8 2018.720.234, Rensbo 1:26 2015.231.231,  

Svedjan 3:22 2017.476.231, Bandet 2 2019.692.230,  

Husby-Västerby 10:18 2020.592.230,  

Palsternackan 4 2020.141.231,  

j) Avskrivning 9 stycken: 

Långsbyn 60:76 2020.501.230, Backgården 3:3 2020.503.230, 

Ingvallsbenning 13:13 2020.368.221, Vargbo 1:7 2020.288.221,  

Kämpebo 3:1 2020.475.237, Vikmanshyttan 4:4 2020.474.237,  

Axet 9 2020.353.231, Doppingen 5 2020.516.237,  

Hedemora 2:41 2020.534.238 

k) Yttrande till Polismyndigheten 4 stycken: (samlingsärende) 

2020.022.308 

l) Tillstånd att öppna ledningsschakt 10 stycken: (samlingsärende) 

2020.015.308,  

Bred och tung transport 1 stycken: (samlingsärende) 

2020.086.517,  

 

Forts. § 133 
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Forts. § 133 

m) Registrering av livsmedelsanläggning 4 stycken: 

Knäpparen 7 2020.515.461, Vallen 1 2020.451.461,  

Ramen 1 2020.457.461, Hedemora 5:5 2020.489.461 

n) Installation av värmepump 10 stycken: 

Jälkarbyn 132:24 2020.463.379, Husby-Österby 39:2 2020.472.379,  

Nordviken 21:41 2018.494.379, Smedby 14:14 2020.504.379,  

Hedemora-Västerby 1:34 2020.473.379,  

Vikmanshyttan 3:24 2020.527.379, Långshyttan 2:59 2020.533.379,  

Stjärnsund 14:1 2020.539.379, Krabban 6 2020.586.379,  

Grådö-Svedjan 1:3 2020.568.379,  

o) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 8 stycken: 

Tyskgården 1:34 2020.471.446, Tyskgården 1:32 2020.469.446,  

Svinö 30:1 2019.783.446, Husby-Österby 12:5 2020.484.446,  

Svinö 30:10 2020.485.446, Långshyttan 53:6 2019.796.446,  

Olshyttan 1:2 2020.499.446, Övre Stigsbo 1:1 2014.586.446,  

p) Yttranden angående alkoholservering 2 stycken: 

2020.461.460, Granen 5 2020.450.461,  

q) Anmälan/yttranden/beslut miljö 2 stycken: 

Jälkarbyn 104:3 2016.494.426, 2020.536.428,  

r) Yttranden planavdelning 1 stycken: 

2020.363.214,  

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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§ 134  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2020.022.308, Polismyndigheten: 

Meddelande om inställt evenemang: dans i Stjärnsund,  

Tillståndsbevis för penninginsamling, avskjutning av skadedjur,  

störande buller i samband med järnvägsbygge. 

Begagnande av offentlig plats: Uppställning av vaccinationsbuss, 

försäljningsstånd Myrgatan, inhägnat arbetsområde för målning av 

fönster Hökargata 

b) Msn 2020.470.465, Projekt glassprovtagning 2020. 

c) Msn 2020.496.237, Länsstyrelsen kommer att pröva kommunalt 

beslut gällande strandskyddsdispens. 

d) Msn 2020.507.237, Länsstyrelsen kommer att pröva kommunalt 

beslut om strandskyddsdispens. 

e) Msn 2020.411.234, Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om 

strandskyddsdispens. 

f) Msn 2020.452.231, Länsstyrelsen kommer att pröva kommunalt 

beslut om strandskyddsdispens. 

g) Msn 2020.512.237,  Länsstyrelsen kommer att pröva kommunalt 

beslut om strandskyddsdispens. 

h) Msn 2020.044.370, överlåtelsehandling av vindkraftsverk nummer 3 

Hulda, Garpenberg, i Hedemora kommun. 

i) Msn 2020.559.047, statsbidrag, utbetalning av medel till kommuner 

för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

j) Msn 2020.427.041, reviderad tjänsteskrivelse förslag till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens äskande inför beredningen av mål och 

budget 2021. 

k) Msn 2000.221.427, Polismyndigheten, beslut om avslag gällande 

skjutbanan belägen i Getmossen Garpenberg. I aktuellt ärende är det 

sökt för sju stycken skjutbanor, sex av dessa har beviljats tillstånd. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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