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§ 177

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 178 Dnr 2019.678.041 

Ekonomisk rapport oktober 2020 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden, första januari till och med den sista oktober 2020. Resultatet för 

perioden är ett positivt utfall om cirka 7,1 mnkr. Detta är en förändring 

jämfört med utfallet vid sista september om 1,6 mnkr men samtidigt finns 

fortfarande viss eftersläpning av leverantörsfakturor för utförda arbeten. Den 

sammantagna bedömningen är att nämndens ekonomi kommer att vara i god 

överensstämmelse med nämndens beslutade budget för 2020.  

Kostnaderna som uppstår vid evakueringarna av Tjädernhuset inför 

ombyggnationen redovisas inom nämndens budget. En slutrapport om 

evakueringen behandlas i ett separat ärende vid nämndens sammanträde i 

november.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens

ekonomiska uppföljning för perioden januari till och med oktober

2020.

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens

redovisning av nämndens pågående investeringar för 2020.

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 179 Dnr 2020.888.003 

Internkontroll gällande rutiner för handläggning av 
skolskjutsärenden läsåret 2020/2021 

Sammanfattning 

En internkontroll gällande rutiner för handläggning av skolskjutsärenden 

avseende läsåret 2020/2021 har genomförts hos miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Skolskjutsärenden hanteras inte lika i alla kommuner. I vissa kommuner har 

man exempelvis valt att utfärda busskort till samtliga elever som uppfyller 

avståndskravet istället för att begära in enskilda ansökningar. Hedemora 

kommun har beslutat att vårdnadshavare ska ansöka om skolskjuts. Inkomna 

ansökningar gällande skolskjuts handläggs främst under tiden april till 

september och besluten är antingen verkställighetsbeslut eller 

myndighetsbeslut.  

Verkställighetsbeslut ges när avståndsregeln uppfylls eller när det inte skett 

någon förändring från föregående läsår. Myndighetsbeslut fattas för de 

elever som valt skola, när besluten gäller växelvis boende eller om det finns 

något annat särskilt skäl. Myndighetsbeslut fattas också vid ansökan om 

hänvisad skola/val av skola som styrkts av kommunens skolledning och/eller 

skolhälsovård. 

För närvarande pågår ett intensivt arbete med att införa en E-tjänst för 

skolskjutsar, E-skjuts. De flesta av Dalarnas kommuner har valt att 

samarbeta om en gemensam webbportal. Avsikten är att Hedemora kommun 

inför E-tjänsten kommande läsår 2021/2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens 

internkontroll avseende skolskjutsar för skolåret 2020/2021. 
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§ 180 Dnr 2020.899.260 

Meddelande om hävning av avtal avseende en fastighet 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen har upprättat ett meddelande om 

att rekvisit saknas för att fullfölja försäljning av en fastighet.  

Mellan företaget och Hedemora kommunen finns ett köpekontrakt 

beträffande fastigheten och köpekontraktet är undertecknat 2017-04-12 

respektive 2017-04-24. 

I köpekontraktet finns ett flertal villkor för att köpet ska gälla och att 

klausulen hävning kan göras gällande av kommunen om företaget inte 

fullgör sina åligganden enligt vad som framkommer av köpekontraktet. 

Bland de villkor som anges i kontraktet är att bygglov ska vara beviljat och 

byggnation för helårsboende ska vara påbörjat inom 24 månader samt att 

köpebrev ska upprättas för köpet av fastigheten.  

Förvaltningen har vid genomgång av ärendet inte funnit någon omständighet 

eller i övrigt något skäl till skälig tidsförlängning av köpekontraktet. Någon 

fångesthandling i form av köpebrev har inte upprättats vilket är ett av tio de 

villkor som anges i avtalet. Eftersom företaget inte fullgjort sina åligganden 

enligt köpekontraktet har kommunen ensidig rätt att häva avtalet och som en 

följd av detta, rätt att erhålla skäligt skadestånd. 

Högsta domstolen har i en dom (2020-04-1, T1305-19) avgjort ett fall där 

avtalet anger att köpebrev ska utväxlas mellan parterna. I målet anges att part 

äger rätt att häva köpet då detta anges som förbehåll för förvärvet. 

Hävningen ska ske genom ett för motparten tydligt meddelande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

oktober 2020 med tillhörande skrivelse till företaget 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens 

meddelande till företaget om hävning av köpekontrakt daterat 2017-

04-12 respektive 2017-04-24 avseende fastigheten. 

2. Skadeståndet sätts till 10% av köpeskillingen och är 23 200 kronor. 

  

 

Forts. § 180 
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Forts. § 180 

Utdrag till 

Företaget  

Kommunstyrelsen 
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§ 181 Dnr 2020.756.456 

Behandling av medborgarförslag om soptunnor och 
hundlatrin vid ishallen och Stadssjön 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 4 juli 2020 om papperskorg vid Hedemora 

ishalls uterink, samt papperskorg/hundlatrin i friluftsområdet Stadssjön, 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2020 § 124 att överlåta till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

Motivering till beslut: 

Nyttan med en soptunna vid uterinken får anses vara stor i förhållande till 

kostnaden. Den ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att slänga sitt skräp 

i soptunnan istället för på marken. 

Vid Stadssjön finns redan tre soptunnor, två vid parkeringen och en vid 

utsiktstornet, vilket förvaltningen anser vara tillräckligt. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 4 juli 2020 

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 124 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslagets

del angående soptunna vid uterinken.

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslagets

del angående soptunna/hundlatrin vid Stadssjön.

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 182 Dnr 2020.316.532 

Behandling av medborgarförslag om att göra 
tågstationen i Hedemora mer besöksvänlig 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 3 april 2020 och handlar om att göra 

tågstationen i Hedemora mer besöksvänlig. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2020 § 49 att överlåta till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Motivering till beslut 

Byte av lås- och betalningssystem till wc medför ingen större kostnad initialt 

och medför ingen löpande kostnad annat än vid service och eventuell 

reparation. Därtill kan det uppfattas som en förväntad samhällsservice att vid 

en knytpunkt för kollektivtrafik, tillhandahålla möjligheter till toalett med 

tillträde på ett enkelt och modernt sätt. 

Beträffande medborgarförslag om förvaringsmöjligheter får man överväga 

nyttan mot kostnaderna. Plats för ett par boxar finns i lokalen. Vid 

beredningen av medborgarförslaget har förvaltningen åtgärdat det störande 

ljudet i apparaten. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 3 april 2020 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 49  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslagets

del för byte av lås- och betalningssystem till wc dörren enligt

förvaltningens tjänsteskrivelse.

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslagets

del för montering av förvaringsboxar.

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 183 Dnr 2019.711.456 

Behandling av motion om kameraövervakning vid 
miljöstationen nära Lappens Grill 

Sammanfattning 

En motion inkom den 17 oktober 2019 och handlar om kameraövervakning 

vid miljöstationen nära Lappens grill. 

Solweig Lundin (KD) menar att det förekommer misskötsel vid flera 

miljöstationer men i synnerhet vid miljöstationen nära Lappens Grill 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2019, § 176 att överlåta till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Motivering till beslut: 

För att erhålla tillstånd för kameraövervakning på allmän plats krävs att 

allvarliga brott sker vid upprepade och dessa brott måste vara 

dokumenterade. Begreppet allvarligt brott är ofta förknippat med våldsbrott. 

Förvaltningen och nämndens ordförande har under året haft möte med lokala 

polischefen och diskuterat möjligheterna till kameraövervakning. Eftersom 

villkoret för kameraövervakning i nuläget inte uppfyller dessa krav så 

föreslås att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Inkommen motion den 17 oktober 2019 från Solweig Lundin (KD)  

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 176 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 

november 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 184 Dnr 2019.158.002 

Översyn av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 

 
Sammanfattning 

Årlig översyn ska ske av nämndens delegationsordning. Detta för att pröva 

att delegationsordningen är aktuell och bidrar till goda förutsättningar för 

effektivt beslutsfattande. Ärenden som är av principiell vikt får inte 

delegeras liksom ärenden om mål- och budget, bokslut, remisser från 

fullmäktige samt svar på medborgarförslag.  

Ärenden som innebär självständiga tolkningar av tjänstepersoner ska avgöras 

av nämnden och får inte delegeras. 

Inför 2020 gjorde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en översyn av 

nämndens gällande delegationsordning. Förslaget antogs av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020, § 21.  Eftersom det skett 

några förändringar av rollerna i organisationen har mandat kopplat till 

verksamheters behov gåtts igenom på nytt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 

november 2020 med tillhörande bilaga, ny delegationsordning daterad  

2020-11-09 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till delegationsordning enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga ”Ny delegationsordning daterad 2020-11-

09”. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i 

uppdrag att vara delegat i ärenden som rör hyreskontrakt och att 

teckna avtal som avser hyrestider upp till fem år i sänder. 

  

Utdrag till 

Författningssamling 
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§ 185 Dnr 2020.889.003 

Förslag till reviderad lokalpolicy för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2020 att inför 

2021, effektivisera kommunorganisationen på så vis att enbart det 

kommunägda bolaget, Hedemora kommunfastigheter, ska vara lokalhållare 

och samordnare av verksamheternas lokalbehov, har en översyn gjorts av 

gällande lokalpolicy.  

Lokalpolicyn som nu föreslås revideras innehåller anpassning till att 

Hedemora kommunfastigheter har lokalhållaransvaret, Vidare finns vissa 

förtydliganden om fastighetsstrategiska mål, om politiska facknämndernas 

och om förvaltningsledningarnas ansvar. Gällande lokalpolicy fastställdes av 

kommunfullmäktige den 13 mars 2018, § 25.  

Policyn innehåller några principiella viktiga nyheter. 

Alla förändringar av lokalhyresavtal ska behandlas och beslutas av 

respektive politisk nämnd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

november 2020 med tillhörande bilaga 1, Förslag till reviderad lokalpolicy i 

Hedemora kommun daterad 2020-10-22 med bilaga, gränsdragningslista. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:  

anta förslag till reviderad lokalpolicy daterad 2020-10-22 enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga 1 med tillhörande gränsdragningslista för lokaler.  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 186 Dnr 2020.887.216 

Förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2025 

 
Sammanfattning 

Kommunen ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan som 

beskriver både verksamheternas och kommunens samlade behov på både 

kort och lång sikt. Detta dokument framgår av beslutad lokalpolicy och detta 

är ett av kommunens underlag för mål- och budgetplanering. 

Kommunens första lokalförsörjningsplan avsåg perioden 2020-2024 och 

behandlades av nämnderna och av kommunstyrelsen mellan februari och 

april i år. Under hösten har lokalstyrgruppen följt upp de uppdrag som 

framgår av respektive nämnds beslut. 

Föreliggande lokalförsörjningsplan avser perioden 2021-2025 och främst 

lyfts vikten av att åtgärder måste prioriteras utifrån vad som är tidskritiskt 

och vad som har starka beroendesamband med övriga kommunens 

verksamheter samt starka intressen för kommuninvånarna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

november 2020 med tillhörande bilaga 1, Förslag till lokalförsörjningsplan 

2021-2025 daterad 2020-10-28 

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:  

anta förslag till lokalförsörjningsplan daterad 2020-10-28 enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 187 Dnr 2019.199.214 

Ändring av detaljplan Sadeln 1, antagande 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-27, § 39 att 

uppdra till förvaltningen att ta fram samrådshandlingar för ändring av 

detaljplanen A206 bestående av fastigheterna Sadeln 1 och del av Hedemora 

6:1. Uppdraget innebär en anpassning av detaljplanen för att öka 

fastigheternas attraktivitet och tillse att det går att bygga bostäder i 

kombination med handel och kontor samt att tillåta högsta tillåtna nockhöjd 

på 8,0 meter istället för högsta tillåtna totalhöjd på 5,5 meter. 

Samråd om detaljplanen har skett mellan 23 april och 28 maj 2020. Skedet 

för granskning har ägt rum mellan 23 september och 8 oktober 2020. 

Plankartan har reviderats efter synpunkter från lantmäteriet både efter 

samråd och efter granskning. Utöver detta har smärre ändringar i plan-

beskrivningen gjorts då det har skett förändringar i närområdet avseende 

användning av grannfastigheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

oktober 2020 med tillhörande bilagor 1-3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker 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 

Kommunstyrelsen 
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§ 188 Dnr 2011.356.214 

Detaljplan Norra Moränget Hedemora 6:1 m.fl 
godkännande för samråd 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till 

detaljplan för området Norra Moränget som omfattar fastigheterna 

Hedemora 6:1 med flera. Förvaltningen anser att förslaget nu är redo för en 

formell hantering som innebär samråd enligt standardförfarande enligt Plan 

och bygglagens (2010:900) lydelse efter 2015-01-01. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att marken kan användas för en 

blandning av verksamheter så som handel, lager, kontor och hotell. Avsikten 

är att planområdet ska utgöra ett komplement till den typ av handel och 

verksamhet som finns i Hedemoras stadskärna och på så vis bidra till ett 

variationsrikt näringsliv i tätorten.  

Planförslaget innebär att ett befintligt handels- och verksamhetsområde 

utökas åt norr. Aktuellt planområde är beläget intill handels- och 

verksamhetsetableringar på fastigheten Blocket 1. Angöring till området sker 

från riksväg 70 genom två cirkulationsplatser belägna norr och söder om 

planområdet. Planområdet har förbindelser till såväl befintligt 

verksamhetsområde som angränsar i söder, som till Hedemora stadskärna. 

Detta gör planområdet lämpligt för en naturlig expansion av Hedemora tätort 

och ett attraktivt läge för flera besökstäta verksamheter och andra 

verksamheter som har behov av bra trafikförbindelser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

november 2020 med tillhörande bilagor 1 och 2. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Noterar informationen till protokollet om att planarbetet framskrider enligt 

förvaltningens tidsplan och lägesrapport för pågående detaljplaner som 

behandlats i nämnden den 27 maj 2020. 

Förslag till kommunstyrelsens strategiutskott 

Tillstyrka upprättat förslag enligt bilaga 1 och 2 tillhörande förvaltningens 

tjänsteskrivelse för samråd enligt standardförfarande enligt Plan och 

bygglagens (2010:900) lydelse efter 2015-01-01. 

  

 

Forts. § 188 
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Forts. § 188 

 

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 189 Dnr 2020.682.216 

Förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus 
och garage 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med en 

byggnadsarea om cirka 60 kvm för en permanent användning samt ett garage 

om cirka 60 kvm byggnadsarea. Den totala ytan som den tänkta nya 

fastigheten vid en fastighetsreglering kommer att uppgå till, är cirka 20 000 

kvm. I den sökta åtgärden framgår att tillgång till dricksvatten och avlopp 

avser att lösas med enskild anläggning. 

Området är utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 

bebyggelse.  

Motivering till beslut: 

Den sökta åtgärden uppfyller kraven i plan och bygglagens 2 kapitel och ska 

inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 

kap. 2 eller 3 §.  

Området är berört av fördjupad översiktsplan för Garpenberg som vann laga 

kraft 1997. För området finns rekommendationer om att ny bebyggelse bör 

tillkomma i direkt anslutning till befintliga hus vid Jämtbo gård. Den sökta 

åtgärden ansluter i närhet till Jämtbo gård och bör därmed anses uppfylla 

planens rekommendation.  

Riksintresset för värdefullt material, anger kommunens översiktsplan (2016) 

för att säkerställa riksintresset främjas genom tillämpningen ibland annat den 

fördjupade översiktsplanen för Garpenberg. Med tillämpningen av den 

fördjupade översiktsplanen samt att förvaltningen inte har fått något yttrande 

från Boliden Mineral AB, anser förvaltningen att riksintresset inte tar någon 

skada av den sökta åtgärden. 

Angående fornlämningen som är i närheten bedöms den sökta åtgärden inte 

påverka fornlämningen negativt eftersom det är cirka 100 meter mellan 

fornlämningen och fastigheten som förhandsbeskedet avser. Likaså går en 

väg mellan fornlämningen och fastigheten. Dock vill miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen upplysa om att vid grävning i marken, eller 

annan åtgärd, upptäcker spår av eller del av, eller hela konstruktioner som 

skulle kunna utgöra fornlämning, måste Länsstyrelsen i Dalarna kontaktas. 

 

 

Forts. § 189 
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Forts. § 189 

 

Tidsfristen för ärendet överskrids med en vecka då miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden har sitt sammanträde 2020-11-25 och enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) ska avgiften då reduceras med en femtedel. 

Ordinarie avgift är 7 095 kronor för ärendet och efter reduceringen blir 

avgiften 5 676 kronor, 12 kap 8a § PBL. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 3 

november 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 5 676 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

 

Utdrag till 

Sökande 
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§ 190 Dnr 2020.725.216 

Förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med en 

byggnadsarea om cirka 150 kvm. Den tilltänkta avstyckningen av fastigheten 

är om cirka 6000 kvm. I den sökta åtgärden framgår det att tillgång till 

dricksvatten och avlopp avser att lösas med enskild anläggning. 

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Den nordliga delen av den 

tilltänkta avstyckningen är inom sammanhållen bebyggelse.  

Motivering till beslut: 

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen. och ska inte 

föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 4 kap. 2 eller 3 

§ plan- och bygglagen. Den sökta åtgärden anses bli en förlängning av den 

sammanhållna bebyggelsen. Fastigheten är inom de utpekade 

utvecklingsstråken i Hedemora kommuns översiktsplan, med 

utvecklingsstråk i översiktsplanen menas områden där det föreslås 

bebyggelse, service, kollektivtrafik, verksamheter och turism. Vidare ska det 

främja till att de prioriterade utvecklingsorterna binds samman. Likväl anger 

översiktsplanen att nybebyggelse avses att koncentrera sig till redan befintlig 

bebyggelse för att främja en förtätning. Den sökta åtgärden bedöms att 

främja översiktsplanens intentioner.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att inom den föreslagna 

tomtgränsen går att anlägga ett enskilt avlopp. Förutsatt att det anläggs där 

det lutar bort ifrån dricksvattentäkten. Likaså går det att lösa dricksvatten på 

plats med enskild anläggning. 

Den tilltänkta placeringen av byggnaden ska ha ett avstånd om minst fem 

meter till de luftburna ledningarna. Det mer exakta avståndet, vill säga om 

det krävs mer än fem meter, får en utredning eller beräkning redovisa, då 

kommunens översiktsplan anger att bland annat bostäder får inte placeras där 

elektromagnetiskt fält överstiger 0,4 mikrotesla. Därav villkoras detta i 

beslutet för att säkerställa människors hälsa och säkerhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 

november 2020 

 

Forts. § 190 
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Forts. § 190 

 

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: Byggnadens placering ska vara minst fem meter till dom 

luftburna högspänningsledarna. Dock krävs en utredning som visar 

att det elektromagnetiska fältet inte överstiger 0,4 mikrotesla vid den 

tänkta placeringen av byggnaden. 

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

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

___________ 

Utdrag till 

Sökande 
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§ 191 Dnr 2020.350.210 

Statusrapportering för pågående planarbeten 
november 2020 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsförvaltningen lämnar årets andra sammanställning av 

pågående projekt på planavdelningen. Denna statusrapportering är en del av 

förvaltningens nya rutin som innebär att status ska vid två tillfällen per år, 

under maj samt under december.  

Statusrapporteringen är upplagd på samma vis för alla planerna. Det innebär 

att varje detaljplan inleds med en karta. Sedan kommer en beskrivning av 

politiska beslut samt korta kommentarer om förvaltningens arbete som pågår 

i de olika faserna samt hur de formella processerna fortlöper. Vidare 

återfinns kommentarer om arbetet med de utredningar som stöd för fortsatt 

beredning av detaljplanen. Sist i varje beskrivning redovisas en tidsplan samt 

eventuella kommentarer till avvikelser och om så är möjligt, förslag på 

åtgärder som kan bidra till att ursprunglig tidsplan ska kunna hållas. 

Rapporteringen avslutas med en ekonomisk sammanställning av planarbetet, 

tillgängliga resurser samt några kommentarer kring övriga uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 

oktober 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Förslag till kommunstyrelsens strategiutskott 

Kommunstyrelsens strategiutskott noterar informationen till protokollet. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 192 Dnr 2020.180.318 

Uppföljning av bidrag 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.  

Vid öppet hus som ordnades under mitten av oktober blev förvaltningen 

uppmärksammad på att kommunens och statens bidragsregler i vissa fall 

missgynnar mindre vägsamhällighetsföreningar, i synnerhet om föreningen 

har driftsansvar för en väg som normalt trafikeras av Dalatrafiken.  

Förvaltningen menar att det är lämpligt att göra en uppföljning av 

driftsbidragen för att undersöka hur bidragen under de senaste åren påverkat 

vägsamfällighetsföreningarna samt om det finns orsaker som innebär att 

någon vägsamhällighet har missgynnats i förhållande till andra samt i 

förhållande till ansvar när det gäller övrig samhällsservice. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 3 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att: 

1. Göra en uppföljning av driftsbidrag avseende enskilda vägar, påvisa 

effekter och eventuella osakliga konsekvenser. 

2. Återkomma till nämndens sammanträde den 5 maj 2021 med 

redovisning av uppföljningen. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 193 Dnr 2020.023.026 

Resultat från 2020-års medarbetarundersökning  

 
Sammanfattning 

I enlighet med kommunens personalpolicy ska alla förvaltningar göra en 

årlig medarbetarundersökning. Kommunens ledningsgrupp beslutade under 

våren att även i år gör den något kortare undersökningen där syftet enbart är  

att mäta tre faktorer som inom HR-området tillsammans anses mäta ett index 

för hållbart medarbetarengagemang (HME). 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förkortad 

medarbetarundersökning under 3 veckor med start sista veckan i augusti 

2020. Undersökningens syfte är att undersöka medarbetarnas inställning och 

uppfattning inom de faktorer som tillsammans mäter faktorn hållbart 

medarbetarengagemang (HME). Mätningen bestod av en enkät med nio 

frågor om motivation, ledarskap samt ledningens styrning. Resultatet har 

presenterats vid förvaltningens gemensamma personalträff 2020-11-05.  

Resultaten har också presenterats vid fackligt samverkansmöte. m 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens rapport om 

förvaltningens medarbetarundersökning 2020. 
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§ 194 Dnr 2020.166.011 

Slutrapportering evakuering Tjädernhuset 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar en slutrapport kring 

evakueringen av Tjädernhuset. Evakueringen av de cirka 130 arbetsplatserna 

i Tjädernhuset följde tidsplanen och byggnaden var tom per den 30 

september vilket innebar att upphandlad entreprenör för ombyggnationen 

kunde starta enligt avtal. Förvaltningen har sedan i mars kontinuerligt lämnat 

rapporter om hur arbetet löper på med evakueringen.  

 

För evakueringen bildades en styrgrupp med uppdraget att hålla samman 

planeringen och följa upp ekonomin. Totalt har styrgruppen haft 8 

protokollförda möten och minnesanteckningarna har bifogats i samtliga 

tjänsteskrivelser. Samtliga lägesrapporteringar har godkänts av samtliga 

tjänstemän i styrgruppen innan de lämnats till miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar förda vid styrgruppsmöte 2020-09-15 respektive 2020-

09-30 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 3 

november 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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§ 195 Dnr 2020.327.006 

Förslag till kalendarium 2021 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

kalendarium för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 

29 oktober 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer kalendarium för år 2021 

enligt förslaget. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 196 Dnr 2020.811.439 

Miljöstipendium 2020 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska utse en person eller förening som 

ska tilldelas Hedemora kommuns miljöstipendium för år 2020. 

Jäv 
Anja Hedqvist (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Nominering den 19 oktober 2020  

Nominering den 19 oktober 2020 

Nominering den 24 oktober 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljöstipendium 2020 tilldelas Vasaloppsklubben och Anja Hedqvist. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 197 Dnr 1990.126.427 

Redovisning av uppföljande kontroll av 
efterbehandlingsåtgärder vid Outokumpus anläggning 

 
Sammanfattning 
Outokumpu Stainless AB har inkommit med en redovisning av uppföljande 

kontroll för de saneringar som bolaget har gjort i samband med att driften 

avslutades. Redovisningen omfattar kontroll av åtgärder vid 

metallhydroxidsdeponin, betningslinjen och valsverket Sendzimir 1.  

Lakvatten från metallhydroxidsdeponin har samlats upp i en brunn och 

pumpats till bolagets reningsverk för behandling innan utsläpp till recipient. 

Under fjolåret avslutades pumpning av lakvatten och lakvattnet har därefter 

fått infiltrera i marken kring uppsamlingsbrunnen. Provtagning har skett 

kvartalsvis i pumpbrunnen och i fem grundvattenrör. Även i området runt 

Sendzimir1 och betlinjen har provtagning skett kvartalsvis i fem 

grundvattenrör.  

Motivering till beslut: 

Saneringen har följt de anmälningar som bolaget har inkommit med, likaså 

har de uppföljande kontrollerna följt det godkända kontrollprogrammet. I 

huvudsak visar uppföljningen att de mål som bolaget satte upp inför 

saneringsarbetena har uppfyllts. Provtagningen i grundvattenrören visar 

förhöjda halter av metaller i några rör. De metaller, förutom nickel, som har 

förhöjda värden har inte ingått i bolagets tillstånd för utsläpp till vatten. 

Förhöjda halter av nickel förekommer i grundvattnet sydväst om deponin 

och tyder mer på lokal påverkan, eftersom det inte är den förväntande 

grundvattenriktning från deponin. Det faktum att det i vissa grundvattenrör 

kan förekomma något förhöjda halter av metaller visar mer att provtagningen 

sker inom ett industriområde snarare än att efterbehandlingen av områdena 

inte har fullgjorts.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporten 

och avslutar ärendet utan åtgärd. 

  

Forts. § 197 
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Forts. § 197 

Utdrag till 

Outokumpu Stainless AB 

Setra Kloster AB 

Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 198 Dnr 2020.914.260 

Översyn av nyttjanderätter och markavtal   

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har noterat att det finns behov att 

göra  en översyn av samtliga avtal om nyttjanderätter, markavtal och andra 

avtal om upplåtelser av offentlig mark med mera. Förvaltningen anser att 

översynen ska påbörjas snarast för att översynen ska leda till önskad effekt 

för kommunen.  

Det var i samband förvaltningens och kommunens bolag gemensamma 

handlingsplan som bland annat omfattade kartläggning av hyreskontrakt och 

andra avtal som eventuellt skulle ingå i en kommande överenskommelse om 

förvaltningsuppdrag som förvaltningen noterade att det finns behov av en 

genomgång av överenskommelser avseende olika typer av nyttjande av 

kommunens mark. Under hösten har det också framkommit att det finns 

kommunägd mark som används olovligt och i strid mot gällande lag. 

Översynen kommer att pågå under större delen av 2021 eftersom översynen 

omfattar ett 90-tal överenskommelser. Vidare omfattas översynen av 

kommunägd mark som olovligt används av enskilda och/eller där 

användningen innebär olägenhet för andra och/eller användningen inte är 

tillåten enligt lag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden notera informationen till 

protokollet 

2. Uppdrag ges till samhällsenheten att snarast påbörja översynen, att 

kommunicera och att om så erfordras vidta åtgärder enligt 

förvaltningens tjänsteskrivelse.  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsenheten 
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§ 199 Dnr 2020.915.280 

Information - samordnad fastighetsförvaltning 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar om utfört 

utredningsuppdrag som rapporterats till kommunstyrelsen den 2 juni 2020. 

Uppdraget har utförts i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 161/2019 

där kommundirektören fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till att 

främja ökad samordning av fastighetsförvaltningen inom koncernen.  

Utredningen som presenterades till kommunstyrelsen i juni har utförts av 

tillförordnad förvaltningschef vid miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen. Bakgrunden till utredningen är en den rapport som utfördes av  

företaget Injektion Företagsutveckling AB om driftsformer för kommunala 

bolag. Syftet med föreliggande utredning var att presentera en konkret 

handlingsplan kopplat till en tidsplan med de aktiviteter som successivt ska 

led till ökad samordning av fastighets-/lokalförvaltningen inom koncernen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till 

protokollet.  

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar informationen till 

Omsorgsnämnden och Bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

Bildningsnämnden 
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§ 200 Dnr 2020.917.010 

Information - Utredning om samarbetsmöjligheter för 
att samverka med Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggförvaltning gällande myndighetsdelarna exklusive 
trafik, lokal- och markfrågor 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt information i 

ärendet som gäller utredningen om samarbetsmöjligheter för att samverka 

med Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning. Utredningen 

omfattar inte nämndens ansvarsområden inom trafik, lokaler och markfrågor. 

I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 98/18 och 

kommunstyrelsens beslut §124/19, har kommundirektören i uppdrag att 

utreda samarbetsmöjligheter för att samverka med V-Dala miljö- och 

byggförvaltning gällande myndighetsdelarna exklusive trafik, lokal- och 

markfrågor.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2019 närvarade 

förvaltningschefen vid V-Dala miljö- och byggförvaltning, för att presentera 

förvaltningens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 201 Dnr 2020.911.402 

Fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal 
avseende kommunövergripande IT system 

 
Sammanfattning 
För att förenkla hanteringen av personuppgiftsbiträdesavtal inom 

kommunövergripande IT-system så föreslås att omsorgsnämnden, 

bildningsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, lämna 

fullmakt och uppdrar till kommunstyrelsen att teckna dessa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 november 2020  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker och uppdrar till 

kommunstyrelsen att inom nämndens ansvar, teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal avseende kommunövergripande IT-

system som används av alla/merparten  av personuppgiftsansvariga i 

organisationen Hedemora kommun. 

2. I ovanstående personuppgiftsbiträdesavtal ska anges att 

kommunstyrelsen tecknar avtal för kommunens nämnder enligt detta 

beslut. 

3. För att personuppgiftsbiträdet ska kunna fullgöra uppdraget ska 

personuppgiftsansvariges instruktioner biläggas 

personuppgiftsbiträdesavtalet. 

4. Varje tecknat personuppgiftsbiträdesavtal ska delges de 

personuppgiftsansvariga vid nästkommande sammanträde. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 202 Dnr 2020.336.879 

Information om renoveringsalternativ gällande 
Kallbadhuset 

 
Sammanfattning 

Kallbadhuset i sjön Hönsan har en lång historia som landmärke och 

samlingsplats för sol och bad.  Tyvärr har platsen varit avstängd p.g.a. 

renoveringsbehov under flera år. För att kunna öppna kallbadhuset för 

allmänheten behöver byggnaden renoveras. 

Vid projektering av erfordliga åtgärder och kallbadhusets utformning har det 

framkommit många synpunkter och önskemål om denna plats. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har hörsammat dessa synpunkter 

och tagit fram olika förslag för utformningen av kallbadhuset. Ett första 

alternativ inspirerat av kallbadhusets historia, ett andra alternativ med ett 

trädäck för sol och bad som ersätter kallbadhuset. Ett tredje alternativ med 

ett mindre trädäck men större badstrand. Samt ett fjärde alternativ där en 

större badstrand ersätter kallbadhuset. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 

oktober 2020 med tillhörande powerpoint bilagor 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 203 Dnr 2020.839.490 

Remissvar beträffande tidsfrister och kontaktpunkt för 
att främja produktionen av förnybar energi 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har valts ut att vara remissinstans till 

infrastrukturdepartementets promemoria avseende tidsfrister och 

kontaktpunkt för att främja produktion av förnybar energi. Totalt har 80 

stycken myndigheter, kommuner och branschorganisationer valts ut för att 

besvara remissen senast den 18 januari 2021. För remissinstanser som valts 

ut är det obligatoriskt att svara, för övriga är det frivilligt att inkomma med 

synpunkter på promemorian.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 

oktober 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till 

protokollet.  

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till nämndens 

ordförande att besluta om förslag till kommunstyrelsens 

remissyttrande. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen 

Infrastrukturdepartementet  
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§ 204  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Det lyftes en fråga om en trafiksituation vid en skola. 

b) Tf. förvaltningschef visade statistik över serviceområden. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 205  

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

a) Startbesked 12 stycken: 

Kornet 2 2020.802.230, Trollbo 1:8 2020.849.230,  

Kuppgården 8:7 2020.870.230, Königshyttan 1:38 2019.755.231,  

Vilan 1:7 2020.448.232, Vinbäret 10 2020.905.230,  

Matsbo 5:2 2020.918.230, Trollbo 5:1 2020.931.230,  

Bladet 6 2020.932.230, Klasen 2 2020.901.223,  

Svinö 41:2 2020.900.223, Ängelsfors 2:39 2020.581.234,  

b) Marklov och startbesked 1 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:178 2020.821.238,  

c) Bygglov och startbesked 2 stycken: 

Hörnbo 6:1 2020.822.237, Mälby 1:15 2020.933.231,  

d) Bygglov, startbesked samt strandskyddsdispens 3 stycken: 

Olshyttan 20:1 2020.684.235, Vikmanshyttan 4:40 2020.805.234, 

Smedby 34:5 2020.372.235,  

e) Beslut om startbesked och strandskyddsdispens 1 stycken: 

Höjen 1:3 2020.751.234,  

f) Strandskyddsdispens 5 stycken: 

Långsbyn 60:47 2020.804.237, Hörnbo 6:1 2020.822.237,  

2020.856.237, Långsbyn 60:29 2020.884.237,  

Smedby 5:5 2020.951.237,  

g) Tillfälligt slutbesked 2 stycken:  

Bodbetjänten 82019.831.231, Uttern 17 2020.138.231,  

h) Slutbesked 15 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:230 2020.085.231, Dormsjö 2:8 2020.070.235, 

Långsbyn 9:19 2020.329.235, Kloster 1:26 2020.676.230,  

Hedemora-Österby 40:11 2019.859.231, Abborren 12 2019.306.231,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:102 2020.047.231,  

Hedemora-Västerby 1:702020.205.231, Lien 2 2019.595.230, 

Långsbyn 60:29 2020.208.230, Långsbyn 60:76 2020.715.230, 

Prästen 12 2016.295.231, Långsbyn 9:1 2020.284.234,  

Ravinen 17 2014.365.235, Granen 5 2018.151.231,   

 

Forts. § 205 
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Forts. § 205 

i) Avskrivning 12 stycken: 

Tyskgården 5:2 2020.060.232, Ollonborren 8 2020.799.230,  

Hyveln 1 2019.104.235, Brunna 53:1 2019.288.235,  

Långshyttan 2:17 2017.729.232, Myrbo 1:2 2018.054.236,  

Höjen 1:2 2019.380.235, Långshyttan 26:13 2019.651.230,  

Vikbyn S:4 2019.342.231, Palsternackan 2 2019.281.231,  

Husby Kungsgård 1:8 2019.188.231,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:60 2018.776.231,  

j) Förlängning av tidsfrist för förhandsbesked 1 stycken: 

Nås 15:2 2020.845.216 

k) Yttrande till Polismyndigheten 1 stycken: (samlingsärende) 

2020.022.308 

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

 2020.015.308 

m) Beslut om skolskjuts 1 stycken: (samlingsärende) 

2020.662.623 

n) Undantag från bestämmelser i trafikförordningen 3 stycken: 

(samlingsärende) 2020.086.517 

o) Installation av värmepump 6 stycken: 

Hedemora-Österby 39:3 2020.830.379, Grådö 1:16 2020.833.379,  

Långshyttan 9:32 2020.871.379, Långshyttan 53:10 2020.898.379,  

Hedemora-Västerby 1:287 2020.941.379,  

Långshyttan 7:15 2020.930.379,  

p) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 5 stycken: 

Vikbyn 47:3 2020.332.446, Realsbo 1:4 2018.087.446,  

Smedby 22:2 2019.803.446, Norshyttan 16:3 2020.921.446,  

Kallbäck 7:1 2020.952.446,  

q) Anmälan/yttranden/beslut miljö 6 stycken: 

Rensbo 1:76 2020.835.488, Born 1:6 2014.530.427,  

Nås 76:2 2020.775.423, Hedemora 2:41 2020.569.456,  

Vikbyn 3:1 2020.749.446, Tjädern 6 2019.282.442,  

 

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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§ 206  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2020.603.210, Kommunstyrelsens strategiutskott, rapport 

gällande fortsatt plan för medborgarpaviljongerna. 

b) Länsstyrelsen Dalarna, Beslut om dammsäkerhetsklass för 

Långshyttan dammanläggning, Hedemora kommun. 

c) Msn 2020.341.230, Länsstyrelsen Dalarna, Beslut om att avsluta 

ärendet gällande strandskyddsdispens utan åtgärd. 

d) Msn 2020.804.237, Länsstyrelsen Dalarna, godkänner kommunalt 

beslut om strandskyddsdispens. 

e) Msn 2020.086.517, Trafikverket, beslut gällande undantag från 

bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd 

f) Personuppgiftsbiträdesavtal Nordic Peak 

g) Personuppgiftsbiträdesavtal för support av Open ePlatform via Mora 

kommun 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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