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§ 1  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2019.678.041 

Ekonomisk rapport november 2020 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden mellan den första januari till och med den sista november 2020. 

Resultatet för perioden är ett positivt utfall om cirka 7,4 mnkr och utfallet är 

i nivå som vid uppföljningen den sista oktober. Det kvarstår vissa bekymmer 

med att det finns en viss eftersläpning av leverantörsfakturor för utförda 

arbeten. Sedan föregående uppföljning per den sista oktober påverkas det 

positiva utfallet på att försäljning av vindkraftverket Hulda tillför 800 tkr i 

nämndens ekonomiska resultat. 

Den sammantagna bedömningen är att nämndens ekonomi är i god 

överensstämmelse med nämndens beslutade budget för 2020.  

Kostnaderna som uppstod vid evakueringarna av Tjädernhuset redovisas 

inom nämndens budget. Styrgruppens slutrapport om evakueringen har 

behandlats i ett separat ärende vid nämndens sammanträde den 25 november.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

december 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens 

ekonomiska uppföljning för perioden januari till och med november 

2020. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens 

redovisning av nämndens pågående investeringar för 2020. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 3 Dnr 2019.678.041 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bokslut 2020 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar verksamheternas och 

tillika nämndens bokslut för 2020. Bokslutet innehåller en redovisning av 

nämndens utfall, verksamheternas bidrag till de fyra styrande perspektiven: 

kommuninvånarna; ekonomi; medarbetarna samt hållbarhet. Vidare lämnas  

uppföljning av mål, nyckeltal och aktiviteter enligt nämndens beslutade 

verksamhetsplan för 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 

februari 2021 med tillhörande bilaga, aktivitetsredovisning 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av bokslut 2020 med 

tillhörande redovisning av aktiviteter enligt förvaltningens bilaga till 

tjänsteskrivelsen. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens 

redovisning av nämndens pågående investeringar för 2020. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2020.391.292 

Ansökan om befrielse av hyra, Hedemora bowling 

 
Sammanfattning 

Arrendator av Vasahallens bowlinglokal och cafe ansöker om hyresbefrielse 

för kvartal fyra 2020 enligt inkommen handling. 

Hedemora Bowling tog över som arrendator 2019-10-15 och har sedan dess 

utvecklat verksamheten på ett för Hedemora mycket bra sätt. Man har 

fortsatt med samtliga verksamheter såsom handikapp bowling, 

seniorbowling, ungdomsbowling, seriespel och tävlingar som lockar 

besökare till Hedemora. Nuvarande arrendator är väldigt driftig och försöker 

bredda och utveckla verksamheten så att den ska bära sig självt. I och med 

pandemin har de haft det ekonomiskt svårt att få det att gå runt. På Miljö och 

samhällsbyggnadsnämndens möte den 17 juni 2020 togs beslutet att bevilja 

hyresfritt i tre månader. Vid eventuella ytterligare ansökningar om 

hyresfrihet begärs ekonomisk redogörelse in som underlag till beslut. 

Restriktionerna till följd av pandemin bedöms vara ännu strängare från 

december 2020 och framåt vilket gör det svårare att bedriva verksamhet och 

få lönsamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

januari 2021 

Yrkande 

Leif Hedlund (C) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 

hyresfrihet i tre månader från 2021-01-01 till 2021-03-31 och därefter ny 

ansökan och bedömning. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Hyresfrihet i tre månader från 2021-01-01 till 2021-03-31 och därefter ny 

ansökan och bedömning. 

  

Utdrag till 

Hedemora bowling 

Ekonomiavdelningen 
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§ 5 Dnr 2018.884.427 

Yttrande över ansökan om tillstånd till anläggning för 
tillverkning av korslimmat trä 

 
Sammanfattning 

Setra Trävaror AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för en fabrik för  

tillverkning av korslimmat trä samt fingerskarvade och hyvlade 

träkomponenter. Ansökan omfattar även tillverkning av träpellets, drift av 

två biobränslepannor, samt tre mindre befintliga oljepannor. Oljepannorna är 

främst avsedda för reserv- och spetslast. 

Bolaget har för avsikt att utöka befintlig verksamhet och för det krävs ett 

tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Miljö-och 

samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och har beretts möjlighet att 

yttra sig i ärendet. 

Motivering till beslut: 

Bolaget har efterhand ändrat sitt åtagande om processavloppsvatten till att 

det spillvatten som uppkommer i samband med limning av KL-trä kommer 

att samlas upp och transporteras till extern mottagare. Förvaltningen anser att 

villkoret bör utformas så att allt tvättvatten, även från limningen av 

träkomponenter, ska samlas upp och transporteras till extern mottagare. 

Bolaget anger att mängden spillvatten kommer att uppgå till ca 2 respektive 

1 m3 per år. Ett sådant villkor är tydligt och befrämjar att vattnet recirkuleras 

i så stor omfattning som möjligt. Buller från verksamheten bör kunna 

anpassas till Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industri. Bolaget 

har redovisat en kostnad för att reducera bullret tillräckligt mycket för att nå 

de 40 dB(A) som är riktvärdet för nattetid. Förvaltningen anser att 

riktvärdena ska hållas och att det kan göras utan prövotid. Det bör vara 

enklare och eventuellt även billigare att vidta skyddsåtgärder vid 

etableringen än i ett senare skede. Projektering av skyddsåtgärder bör ta fasta 

på att bästa möjliga teknik ska användas. Verksamheten kommer att pågå 

under lång tid och det gör att kostnaden för att reducera bullret antagligen 

inte är oskälig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

januari 2021 

 

Forts. § 12 
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Forts. § 5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka ansökan. 

Villkoret för tvättvatten bör korrigeras till att allt tvättvatten ska omhändertas 

och sändas till extern mottagare. Dessutom bör villkoret för buller från 

verksamheten följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller utan 

prövotidsförfarande 

  

Utdrag till 

Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 6 Dnr 2020.845.216 

Förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus 
samt carport 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med en 

byggnadsarea om ca 140 kvm. Den tänkta arean för carporten är ca 50 kvm. 

Den tilltänkta avstyckningen av fastigheten är om ca 4100 kvm. Den sökta 

åtgärden anger även att lösa vatten och avlopp med enskild anläggning. 

Området är utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 

bebyggelse.  

Berörda grannar, vägförening, fastighetsägare har ej lämnat något yttrande 

och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att de inte 

har någon erinran över den sökta åtgärden. Hedemora Energi AB har lämnat 

ett yttrande och har ingen erinran för den sökta åtgärden. 

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 bedöms ej påverka riksintresset 

för kulturmiljövård negativt och utformningen kommer att hanteras i 

samband i bygglovsprövningen.   

Ställningstagande och rekommendationer i kommunens översiktsplan anges 

det att ny bebyggelse ska utformas och anpassas till stads- och 

landskapsbilden. Den sökta åtgärden får anses inte påverka landskapsbilden 

negativ, då den tänkta placeringen utanför jordbruksmarken är den optimala 

för att främja landskapsbilden och därmed riksintresset som berör området.  

Enligt kommunens miljöinspektör kan dricksvatten och avlopp lösas enskilt 

på platsen. Om garagets yta överstiger 50 m2 och har golvbrunn bör utloppet 

förses med oljeavskiljare som ej sammankopplas med hushållsavloppet. Att 

bosätta sig nära redan pågående jordbruksverksamhet med djurhållning kan 

innebära olägenheter som dofter med mera som sådana verksamheter kan 

orsaka, därav får sökande acceptera dessa eventuella olägenheter i större 

utsträckning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 

januari 2021 

 

Forts. § 6 
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Forts. § 6 

 

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 9224 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 7 Dnr 2020.660.216 

Förhandsbesked gällande nybyggnation av 
enbostadshus och garage 
 

Sammanfattning 

Ansökan gäller förhandsbesked samt strandskyddsdispens för nybyggnation 

av enbostadshus och garage. 

Fastigheten ligger inom ett område som är utpekat som övrigt intresse för 

kulturmiljövården. Området ligger inom de utpekade utvecklingsstråken 

enligt kommunens översiktsplan. 

Berörda grannar, vägförening, fastighetsägare har ej lämnat något yttrande 

och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att de inte 

har någon erinran över den sökta åtgärden. 

Hedemora Energi AB anger i sitt yttrande att man inte har någon erinran för 

sökt åtgärd. 

Motivering till beslut: 

Om strandsskyddsdispensen ska kunna avse ett område som redan har tagits 

i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 

7 kap 18 c § punkt 1 Miljöbalken, ska fastighetens mark ha tagits i anspråk 

av en etablerad hemfridszon eller av beslutad tomtplats runt bostadshus. 

Fastigheten som den sökta åtgärden berör, har en komplementbyggnad som 

saknar en etablerad hemfridszon och/eller beslutad tomtplats. 

Komplementbyggnaden återfinns närmast strandlinjen på rörande fastighet 

och enligt den sökta åtgärden placeras enbostadshus och garage längre ifrån 

strandlinjen på jordbruksmarken. Fastighetsägaren har tidigare ansökt om 

ändrad användning av komplementbyggnaden, Ändrad användning av 

tvättstuga till fritidshus. Vid då Byggnadsnämndens sammanträdesdatum 

1986-08-27, beslutade nämnden enhälligt att avslå den begäran om ändrad 

användning då det ansåg motverka syftet med gällande 

strandskyddsförordnande.  

Förvaltningen kan därav inte se att den sökta åtgärden uppfyller kraven för 

att upphäva strandskyddet enligt särskilt skäl 1. Förvaltningen kan heller inte 

se att den sökta åtgärden uppfyller kraven för att kunna tillämpa övriga skäl 

för att kunna få strandskyddsdispens, enligt 7 kap 18 c § Miljöbalken. Den 

tänkta placeringen av enbostadshus och garage är på jordbruksmark och 

därav finns ingen etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats.  

 

Forts. § 7 
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Forts. § 7 

Områdesbestämmelse för Nordansjö-Svensbodarne, L8, 1994, anger bland 

annat att landskapet inom områdesbestämmelsen bör hållas öppet genom 

odling. Den sökta åtgärden på fastigheten tar i anspråk jordbruksmark och 

därav påverkar områdesbestämmelsen negativt angående bevarandet av 

öppna odlingslandskap. Fast att placeringen på gällande fastighet påverkar 

bestämmelsen mindre, än om placeringen av den sökta åtgärden hade varit 

närmare vägen som löper igenom byn. Så görs det ett intrång som påverkar 

områdesbestämmelsen negativt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

januari 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas 

att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 

2. Dispens från strandskyddsbestämmelsen avslås med stöd av 7 kap 15 

§ Miljöbalken. 

3. Avgift för förhandsbeskedet är 0 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

4. Avgift för strandskyddsdispensen är 4730 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat  

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 8 Dnr 2020.602.511
  

Trafikföreskrifterna i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Kommunen genomför en översyn av trafikföreskrifterna vad gällande 

hastigheter i kommunens tätbebyggda områden, Hedemora inkluderande 

Västerby, Långshyttan, Garpenberg och Vikmanshyttan. För dessa fyra 

områden beslutar kommunen om trafikföreskrifterna.  

Översynen följer Regeringens och Trafikverkets direktiv och riktlinjer för 

hastighetsöversyn. Kommunen har genomfört översynen för Hedemora 

centrala delarna men inte Västerby, Långshyttan, Garpenberg och 

Vikmanshyttan.  Översynen har följt linjen att 40 km/h blir nya hastigheten 

generellt i de tätbebyggda områdena. Det är en sänkning från bashastigheten 

50 km/h i tätbebyggda områden. I delar inom tätbebyggda områden där det 

nu är 30 km/h utvärderas om det skall behållas. Vissa delar minskas 

omfattningen och vissa tas bort men det läggas också till 30-delar.  

Den linje som följts är att 30 km/h skall vara vid förskolor, skolor eller där 

trafikintensitet, bebyggelse och gator motiverar en lägre hastighet än den nya 

hastigheten på 40 km/h. I denna översyn har de kvarvarande tätbebyggda 

områdena fått en genomlysning med förslag på ny hastighetsreglering.  

Motivering till beslut:  

Hastighetsreglering följer de riktlinjer som getts.  

Hastighetssänkningen leder till att trafikmiljön i tätorterna blir säkrare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 

januari 2021 med tillhörande bilaga, hastighetsöversyn för tättbebyggda 

områden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till hastighetsreglering enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga ”Hastighetsöversyn för tätbebyggda områden” 

daterad 21-01-28. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 9 Dnr 2021.060.623 

Information om att Hedemora kommun digitaliserar 
ansökan om skolskjuts 

 
Sammanfattning 

Projekt Skolskjuts i Hedemora är en del av ett dalagemensamt huvudprojekt, 

Skolskjuts i Dalarna. Samtliga dalakommuner ska samverka och införa 

ansökan om skolskjuts i en gemensam e-tjänsteplattform. Delprojekten drivs 

separat i varje respektive dala-kommun med stöd, ledning och styrning av 

huvudprojektet. Projektbeställare är Dalarnas 15 kommundirektörer. 

Projekt Skolskjuts i Hedemora startade 1 juni 2020 och beräknas avslutas  

30 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Lägesrapport från Projekt Skolskjuts i Hedemora den 27 oktober 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om  

E-skolskjuts. 
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§ 10  

Information från förvaltningen 

 
Sammanfattning 

Tf. förvaltningschef, bygglovschef och miljöchef informerade på 

sammanträdet om vad som är på gång inom de olika avdelningarna på miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 11 Dnr 2020.608.253 

Statusuppdrag översyn tomter 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 26 augusti 2020 miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av tomtpriser i 

Hedemora kommun.  

Tf. förvaltningschef informerade på dagens sammanträde om statusuppdrag 

gällande översyn av tomter. Tidigare rapportering skedde på nämnden den 

23 september 2020. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

översyn av tomter. 
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§ 12  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Frågan om motion om badplats för personer med funktionsnedsättning 

lyftes.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporten. 
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§ 13  

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

a) Startbesked 14 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:66 2020.961.230, Smedby 7:30 2020.965.230,  

Vibberbo 7:6 2020.978.230, Havren 2 2020.967.230,  

Linet 10 2020.983.230, Finnhyttan 3:40 2020.923.230,  

Årängen 1:6 2020.1023.230, Husby-Österby 32:4 2020.1022.230,  

Hummern 14 2020.972.235, Garpenbergs gård 2:35 2020.867.234,  

Sutaren 8 2020.1037.230, Born 1:6 2020.432.233,  

Dalkarlen 4 2021.017.230, Hedemora-Österby 40:11 2021.070.230,  

b) Bygglov 2 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:288 2020.869.232,  

Långsbyn 9:19 2020.874.234,  

c) Bygglov och startbesked 12 stycken: 

Grådö 9:5 2020.862.235, Norn S:1 2020.979.235,  

Dormsjö 2:8 2020.882.235, Ostronet 1 2020.1007.235,  

Backgården 3:3 2020.974.232, 2020.996.238, 

Hedemora 4:53 2020.969.235, Vikmanshyttan 4:32 2020.991.232,  

Sluttningen 1 2020.989.231, Räfsan 1 2020.949.231,  

Smedby 14:18 2020.513.230, Öringen 4 2020.088.239,  

d) Marklov och startbesked 1 stycken: 

Åkaren 16 2020.812.231,  

e) Rivningslov, bygglov och startbesked 2 stycken: 

Norn S:1 2020.1035.235, Buntmakaren 3 2020.1025.230,  

f) Strandskyddsdispens 1 stycken: 

Brunna 8:2 2020.631.235,  

g) Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 3 stycken: 

Myckelby 8:12 2019.434.235, Garpenbergs gård 2:35 2020.867.234,  

Ingvallsbenning 1:9 2020.891.230,  

h) Avskrivning 4 stycken: 

Smedby 14:14 2020.553.235, Grådö 22:2 2020.512.237,  

Övernora 57:1 2020.1008.231, Sutaren 8 2020.902.238,  

 

Forts. § 13 
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Forts. § 13 

i) Tillfälligt slutbesked 3 stycken: 

Rensbo 1:30 2014.500.234, Bodbetjänten 6 2020.013.231,  

Verkstaden 1 2020.127.239,  

j) Slutbesked 27 stycken: 

Prästen 12 2016.295.231, Långsbyn 60:56 2019.817.231,  

Matsbo 5:2 2020.918.230, Hedemora 3:12 2020.417.233,  

Kornet 2 2020.802.230, Smedby 7:30 2020.965.230,  

Hedemora-Västerby 1:66 2020.961.230,  

Trollbo 1:8 2020.849.230, Havren 2 2020.967.230,  

Lappen 15 2020.800.230, Linet 10 2020.983.230,  

Vårdtornet 15 2020.779.230, Smedby 12:5 2017.372.231,  

Uttern 4 2019.832.235, Vibberbo 7:6 2020.978.230,  

Ugglan 1 2019.452.232, Majoren 2 2019.012.232,  

Traktorn 4 2020.860.230, Bladet 6 2020.932.230,  

Hummern 17 2020.104.231, Fiskaren 2 2019.785.239,  

Nyponet 3 2020.549.230, Årängen 1:6 2020.1023.230,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:131 2019.274.235,  

Smedby 12:8 2019.260.236, Dalkarlen 4 2021.017.230,  

Älgen 5 2019.666.231,  

k) Tillstånd att öppna ledningsschakt 6 stycken: (samlingsärende) 

2020.015.308, 2021.014.308 

l) Beslut om bred och tung transport 2 stycken: (samlingsärende) 

2020.086.517,  

m) Yttrande till polismyndigheten 1 stycken: (samlingsärende) 

2020.022.308 

n) Installation av värmepump 2 stycken: 

Tjärna 1:1 2021.013.379, Ängsberg 1:1 2020.998.379,  

o) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 3 stycken: 

Grådö 31:1 2020.1040.446, Davidshyttan 16:2 2014.353.446,  

Övernora 68:12019.827.446,  

p) Yttranden över alkoholservering 1 stycken: 

Barkborren 2 2010.792.461,  

q) Registrering av livsmedelsanläggning 4 stycken: 

Björken 10 2021.023.461, Stjärnsund 2:11 2020.1032.461,  

Ugglan 3 2020.1014.461, Ingvallsbenning 6:3 2021.052.461,  

 

Forts. § 13 
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Forts. § 13 

r) Avgift för offentlig kontroll 5 stycken:  

Knäpparen 7 2020.515.461, Ollonborren 1 2020.810.461, 

Vikmanshyttan 2:3 2020.628.461, Björken 15 2020.651.461,  

Granen 5 2020.450.461,  

s) Anmälan/yttranden/beslut miljö 6 stycken: 

2020.517.420, Ingvallsbenning 6:3 2018.043.427,  

Traversen 6 2000.454.427, Finnhyttan 9:52 2009.896.442,  

Örnen 7 2021.029.445, Storken 3 2020.1016.870 

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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§ 14  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2019.320.422, Länsstyrelsen Dalarna, beslut om återkrav av 

medel för LOVA-projektet Framtagande av dagvattenriktlinjer inom 

Hedemora kommun. 

b) Msn 2020.631.235, Länsstyrelsen Dalarna, kommer att pröva 

kommunalt beslut om strandskydd. 

c) Msn 2020.0867.234, Länsstyrelsen Dalarna, kommer att pröva 

kommunalt beslut om strandskydd. 

d) Msn 2020.507.237, Länsstyrelsen Dalarna, Beslut om upphävande av 

kommunal strandskyddsdispens för förlängning av brygga. 

e) Msn 2020.980.003, Kf § 199/20, Kommunfullmäktige fastställer 

presenterad revidering av det Gemensamma nämndsreglementet. 

f) Msn 2020.022.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

begagnande av offentlig plats: Uppställning av vagn för försäljning. 

g) Msn 2020.086.517, Trafikverket Region Öst, undantag från 

bestämmelserna om största tillåtna bredd. 

h) Msn 2020.086.517, Trafikverket Region Väst, undantag från 

bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd. 

i) Msn 2021.072.517, Trafikverket Region Öst, undantag från 

bestämmelserna om största tillåtna bredd. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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