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§ 40

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 41 Dnr 2020.427.041 

Ekonomisk rapport 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari och februari 2021.  

Resultatet visar ett positivt utfall om 3 mkr per sista februari 2021. 

Förvaltningarnas verksamheter är till viss del händelse- och säsongsstyrda så 

en tidig helårsprognos är förenat med viss osäkerhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 mars 

2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 42 Dnr 2021.244.041 

Information gällande budget 2022 

Sammanfattning 

Förvaltningens ekonom informerade på sammanträdet om budget 2022. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen 

gällande budget 2022 
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§ 43 Dnr 2020.427.041 

Överföring av investeringsmedel till 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunens investeringspolicy ska fullmäktige årligen besluta om 

överföring av investeringsmedel för projekt som inte påbörjats. Detta för att 

förhindra att investeringsmedel ligger kvar men att inget händer. 

Medel för investeringsprojekt som redan påbörjats förs över till 

nästkommande år utan politiskt beslut enligt samma investeringspolicy. 

Överföring av medel begärs för följande projekt: 

- Kallbadhuset renovering

- Elljusspår Brunnsjöberget

- Hamre, köp av byggnader

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 mars 2021 

Förslag till kommunfullmäktige  

Investeringsmedel överförs från 2020 till 2021 för begärda projekt. 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr 2020.391.292 

Hyresfrihet Hedemora bowling 

Sammanfattning 

Arrendator av Vasahallens bowlinglokal och cafe ansöker om fortsatt 

hyresbefrielse på grund av pandemin 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 handikappbowling, 

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. 

Enligt ekonomisk redovisning genererar verksamheten vissa inkomster trots 

pandemin och förvaltningen lägger två förslag till beslut. 

1. Hyresfritt med beslut i nämnd från månad till månad till dess att

restriktionerna lättar och samhället övergår till normalt läge.

2. Hyresfrihet i tre månader från 2021-04-01 till 2021-06-01 och

därefter ny ansökan och bedömning.

Beslutsunderlag 

Ansökan om hyresfrihet från Hedemora bowling den 22 mars 2021 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 mars 

2021 

Yrkande 

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

hyresfritt i tre månader 2021-04-01—2021-06-30 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Beslut att bevilja hyresfrihet i tre månader från 2021-04-01 till 2021-06-30 

och därefter ny ansökan och bedömning. 

Utdrag till 

Hedemora bowling 

Ekonomiavdelningen 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 45

Information gällande uppdrag från kommunstyrelsens 
strategiutskott 

Sammanfattning 
Tf. förvaltningschef och projektledare informerade på sammanträdet att om 

uppdrag som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått av 

kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021. 

Simbassängen i Vasahallen, upprustning av Tviksta rondellen, förslag på 

mark för attraktiva tomter i tätorterna utanför Hedemora stad och 
förslag på upplägg för arbetet med en vindbruksplan, samt kostnader kopplat till 

detta.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

uppdrag från strategiutskottet. 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 46 Dnr 2019.158.002 

Revidering av delegationsordning för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

En översyn av lagrum samt delegat i ärendena har gjorts i miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsordning. Vid användning av 

delegationsordningen framkom felaktigheter i lagrum och vem som var 

delegat i ärenden. Delegationsordningen behövde en revidering och en 

uppdatering har utförts.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 mars 

2021 med tillhörande bilaga ”Ny delegationsordning daterad 2021-03-25  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till delegationsordning enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga ”Ny delegationsordning daterad 2021-03-25”. 

Utdrag till 

Författningssamling 
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§ 47 Dnr 2021.028.234 

Tillbyggnad av fritidshus 

Sammanfattning 

Ansökan gäller tillbyggnad av fritidshus med 27 m2 bruttoarea. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Ansökan strider mot detaljplanen då 76% av tillbyggnaden placeras på mark 

som inte får bebyggas, s.k. prickmark. 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar 

har inkommit. 

Motivering till beslut:  

Enligt plan- och bygglagen, 9 kap 30 §, är en förutsättning för att bygglov 

skall kunna beviljas att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden 

avser överensstämmer med detaljplanen. Vidare är en förutsättning för att 

bygglov skall kunna beviljas att den sökta åtgärden stämmer med 

detaljplanen. Ansökan strider mot detaljplanen då 76% av tillbyggnaden 

placeras på mark som inte får bebyggas, s.k. prickmark. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 mars 

2021 

Yrkande 

Birgitta Spjut (C) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska bevilja 

bygglov med motivering: Åtgärden är av begränsad omfattning och 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt.  

Omständigheterna som talar för en tillbyggnad på prickmark är 

byggtekniska. Om tillbyggnaden skulle ske norrut blir det väsentliga 

byggtekniska ingrepp för byggherren. Åtgärder som då kan bli aktuella är 

sprängningsarbeten som kan äventyra plintgrunden. 

Avvikelsen bedöms vara förenlig med planens syfte. Bygglov får därför ges 

med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 b §. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Forts. § 47 
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Forts. § 47 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § plan-och 
bygglagen.

2. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. Med 
detta startbesked beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att

- Åtgärden får påbörjas

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

- Utstakning och/eller lägeskontroll krävs i detta ärende.

3. Som kontrollplan fastställs ”Enklare tillbyggnad av fritidshus”. 
Kontrollplanen ska lämnas in till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked.

4. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett 

slutbesked.

5. Avgift för bygglovet är 6900 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Utdrag till 

Sökande 
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§ 48 Dnr 2020.603.210 

Rapport över genomförda medborgardialoger 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anordnade medborgadialoger vid 

paviljongerna som då och nu står vid Vikmanshyttan och i Långshyttan. 

Medborgardialogen i Vikmanshyttan ägde rum den 2019-10-14 och i 

Långshyttan den 2019-10-21. Förvaltningen satte bland annat upp brevlådor 

vid paviljongerna som kommunens medborgare kan posta sina förslag och 

synpunkter. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anordnade en medborgardialog 

samma år under julskyltningen inne i Hedemora tätort, den 2019-12-01. Där 

medborgardialogen utgick från att samla in förslag och synpunkter om 

Sveaparken och Silvattsparken i huvudsak, samt utsmyckning av 

Tvikstarondellen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 mars 

2021 med tillhörande bilagor 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Har tagit del av rapporten över genomförda medborgardialoger. 
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§ 49 Dnr 2020.602.511 

Nya lokala trafikföreskrifter i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Kommunen genomför en översyn av lokala trafikföreskrifterna vad gällande 

parkeringar, vändplatser och huvudled i centrala Hedemora. I Hedemora 

centrum föreslås att Callerholsgatan och Vårgatan bli huvudled likt 

Åkargatan som har samman funktion för trafiken i centrum. Åkargatan är 

sedan tidigare beslutats vara huvudled. Översynen visar sig att det är i behov 

av några nya trafikföreskrifter gällande parkering behövs vid vissa förskolor 

och skolor. Det för att öka säkerheten för elever och få bättre ordning för var 

man får parkera vid skolorna. För att bland annat underlätta kommunen att 

utföra snöröjning och renhållning förslås ett antal vändplatser (vändzoner) 

regleras så att det inte blir tillåtet att parkering i vändplatserna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 mars 

2021 med tillhörande bilaga, sammanställning av förslag på ny 

trafikförordning i Hedemora centrum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till nya lokala trafikförordningar 

enligt tjänsteskrivelsens bilaga daterad 2021-03-28. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 50 Dnr 2019.218.311 

Dalabanan detaljplanejustering till följd av stängning av 
plankorsning och spårförlängning vid Hedemora 
resecentrum 

 

Sammanfattning 

Trafiksamordnare informerade på sammanträdet att om Dalabanan, 

stängning av plankorsning. 

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna 

uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. 

Vid Hedemora resecentrum har det beslutats att slopa plankorsningen söder 

om resecentrum. Till följd av borttagande av den plankorsningen och att 

Trafikverket skall kunna byta spårväxel och de åtgärder som krävs med bl.a. 

förlängda spår inom området behövs gällande detaljplan justeras. För att inte 

försena Trafikverkets arbete och förorsaka fördyring är det nödvändigt att 

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att justera och ändra 

gällande detaljplan. Ärendet har behandlats i strategiutskottet där 

förvaltningen fick i uppdrag att upprätta avtal med Trafikverket för det 

arbete och förändringar som krävs i projektet. Där ingår bland annat 

nödvändiga detaljplanejusteringar. 

Motivering till beslut: 

För att genomföra det beslutade åtgärderna med att genomföra Trafikverkets 

hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan och att inte försena och fördyra 

projektet behöver kommunen skyndsamt förändra detaljplanen. Därför får 

omedelbart förvaltningen uppdraget med att genomföra nödvändiga 

förändringar i detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 

mars 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra 

detaljplaneförändringen vid Hedemora resecentrum. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 51 Dnr 2021.242.246 

Namnsättning av nytt kvarter 

 
Sammanfattning 

Träningsplanen vid Brunnsjöliden är planerad för bostadsändamål och ytan 

behöver därför ett kvartersnamn. 

I oktober 2017 blev nuvarande detaljplan för området vid fotbollsplanen 

Brunnsjöliden färdig och idrottsytan närmast Brunnsjön är numera tänkt för 

bostadsändamål. Därför behöver fastighetsgränser justeras och det är då 

lämpligt att bestämma ett nytt kvartersnamn för den fastighet som ska 

nybildas. 

De angränsande kvarteren i området har fått namn efter blommor. 

Några exempel är: Rosen, Astern, Tulpanen och Lövkojan. 

Därför är det lämpligt att även det nya bostadsområdet får ett kvartersnamn 

inom blommor. Gärna med fotbollsanknytning eftersom ytan i dagens läge 

fortfarande används som fotbollsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 mars 

2021 med tillhörande bilagor 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Nytt kvartersnamn blir Bollkrysset. 

  

Utdrag till 

Mätningsingenjör 
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§ 52 Dnr 2020.914.260 

Information gällande annektering av kommunal mark 

 
Sammanfattning 

Mätningsingenjör informerade på sammanträdet om annektering av 

kommunal mark.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 53 Dnr 2020.350.210 

Information om detaljplaneprocessen 

 
Sammanfattning 

Planingenjör informerade på sammanträdet om planprocessen. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

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

Information om drönaren  

 
Sammanfattning 

GIS ingenjör informerade på sammanträdet om nya bestämmelser gällande 

användning av drönare. Det har kommit nya EU gemensamma regler kring 

drönarflygning 2021-01-01. Ny klassificering av drönare, operatör måste 

registreras och drönarpiloter behöver göra teoriprov. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

drönare. 
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§ 55 Dnr 2020.386.845 

Information om ställplatser 

 
Sammanfattning 

Projektledare informerade på sammanträdet om ställplatser i kommunen. 

Den 17 juni 2020 behandlade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett 

medborgarförslag om att anlägga ställplatser för husbilar i Hedemora 

centrum. 

Nämnden avslog medborgarförslaget, men gav miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att iordningsställa och skylta 

tillfälliga enkla ställplatser i centrala Hedemora. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

ställplatser. 
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§ 56  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Extra nämndsmöte den 28 april 2021 gällande budget 2022. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 57  

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

a) Startbesked 13 stycken: 

Grådö 17:1 2021.136.220, Vikhyttan 14:5 2021.149.220, 

Hedemora-Österby 36:4 2021.126.220, Rensbo 1:13 2021.178.220,   

Hedemora-Västerby 1:54 2021.129.220, Östansjö 10:7 2021.160.220,  

Hedemora-Västerby 1:288 2020.869.232, Bonden 8 2021.215.220,  

Brunna 14:21 2021.220.220, Hedemora 4:50 2021.105.239,  

Stjärnsund 1:46 2021.237.220, Bodbetjänten 8 2021.140.220,  

Övernora 63:3 2021.256. 

b) Bygglov 4 stycken: 

Lillsund 3:15 2021.128.234, Hedemora 4:50 2021.105.239,  

Smedby 8:5 2020.1031.231, Stjärnsund 20:2 2021.015.234 

c) Bygglov och startbesked 16 stycken: 

Vargbo 1:6 2021.076.230, Nås 38:2 2021.088.230,  

Åkaren 16 2021.123.231, Rälsen 3 2021.179.231,  

Nås 14:3 2021.127.230, Hedemora-Västerby 1:70 2021.109.231, 

Tegen 2 2020.1011.231, Biet 10 2021.218.231,  

Slommen 4 2021.053.231, Brunna 19:2 2021.080.234,  

Mörten 17 2021.222.231, Vårdtornet 16 2021.049.230,  

Aklejan 2 2021.180.235, Blåbäret 1 2021.108.231,  

Bodbetjänsten 9 2021.228.231, Braxen 6 2021.121.232, 

d) Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 3 stycken: 

Vikbyn 3:3 2021.146.235, Backgården 6:2 2021.205.235,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:118 2021.223.231,  

e) Strandskyddsdispens 2 stycken: 

Grådö 14:2 2021.159.237, Brunna 8:3 2021.221.237,  

f) Startbesked och marklov 1 stycken: 

2021.103.238 

g) Slutbesked 8 stycken: 

Blåvingen 8 2021.056.230, Norn 1:40 2020.345.230,  

Hedemora-Österby 40:11 2021.070.230, Neken 2 2020.178.231,  

Ängelsfors 2:54 2020.571.235, Stjärnsund 14:1 2016.077.235, 

Hedemora 4:50 2020.774.236, Hedemora 4:50 2019.266.232,  

Forts. § 57 
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Forts. § 57 

h) Avskrivning 6 stycken: 

Smedby 14:11 2021.152.231, Kättingen 6 2021.112.221, 

Nordansjö och Svensbodarne 1:119 2021.141.216,  

Vårdtornet 16 2018.042.230, Långshyttan 16:38 2021.259.231,  

Rörshyttan 2:9 2021.258.231,  

i) Tillstånd att öppna ledningsschakt 2 stycken: (samlingsärende) 

2021.014.308 

j) Installation av värmepump 6 stycken: 

Jälkarbyn 116:4 2021.161.379, Nordviken 21:77 2021.171.379,  

Königshyttan 1:38 2021.193.379, Hansbyn 5:3 2021.227.379, 

Bromsen 3 2021.208.379, Bromsen 13 2021.210.379,  

k) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 7 stycken: 

Svinö 29:4 2019.784.446, Källviken 6:4 2021.229.446,  

Ljusfallet 5:1 2021.226.446, Svinö 33:1 2019.788.446,  

Svinö 28:11 2019.789.446, Svinö 29:2 2019.787.446,  

Svinö 29:3 2019.786.446,  

l) Avgift tillsyn enligt miljöbalken 8 stycken: 

Hedemora 4:50 2018.778.442, Hedemora 3:12 2019.017.442,  

Granen 5 2019.150.444, Born 1:6 2014.530.427,  

Svinö 21:5 2016.747.436, Jälkarbyn 1:7 2006.207.436,  

Born 1:6 2019.726.436, Prästhyttan 8:7 2020.117.462,  

m) Yttrande över alkoholservering 1 stycken: 

Linden 16 2020.237.461,  

n) Registrering av livsmedelsanläggning 1 stycken: 

Kättingen 1 2021.188.461,  

o) Anmälan/yttranden/beslut miljö 5 stycken: 

Braxen 6 2010.790.442, Braxen 6 2010,790.442, 

Ugglan 3 2020.885.445, Ramen 1 2020.548.442,  

2005.450.451,  

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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§ 58  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Uppdragsbevakning  

b) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021  

§ 9. Msn 2021.204.106 

c) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021  

§ 11. Msn 2021.138.370 

d) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021  

§ 12. Msn 2020.707.210 

e) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021  

§ 13. Msn 2019.632.310 

f) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021  

§ 14. Msn 2021.165.288 

g) Msn 2020.274.237, Länsstyrelsen Dalarna, beslut att avslå 

överklagandet om stradskyddsdispens. 

h) Msn 2021.061.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

begagnande av offentlig plats: Uteservering Stället AB, uteservering 

Pizzeria Dalälven.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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