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§ 114  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 115 Dnr 2021.244.041 

Budgetförslag till 2022 

 
Sammanfattning 

Driftbudget 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 19 januari 2021 preliminära  

ramar för år 2022. Nämnder och verksamheter har sedan arbetat med att ta 

fram effekter av dessa ramar och presenterat detta på kommunstyrelsens 

budgetberedning den 4 maj 2021. Den 15 juni 2021 beslutade 

kommunfullmäktige om budgetramarna. Ramen för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår till 54,0 mkr. Sedan juni har 

förvaltningen arbetat med att få en budget i balans.   

Investeringsbudget 

I kommunens Mål och Budget gällande 2021 finns en beslutad 

investeringsbudget för 2022 på 21,9 mkr. Behovet av investeringar är stor 

och listan är lång. Förvaltningen ger förslag på investeringar som ryms inom 

ramen för 2022 och belyser även det behov som finns och ger nämnden 

möjlighet att prioritera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 

september 2021 

Yrkande 

Anja Hedqvist (S), Leif Hedlund (C), Anki Rooslien (S), Elisabeth 

Malmberg (V) och Birgitta Spjut (C) yrkar följande: 

Tilläggsyrkanden budget och investeringsbudget 2022  

Byte av belysning elljusspår Stjärnsund tas med i investeringsbudget 2022. 

Belysning på del av TT-banan skjuts fram, samt belopp plantering 

Sveaparken minskas.  

Kommunala elljusspår förses med nya spårkartor och markeringar om 

befintliga är i dåligt skick. Hanteras inom driftbudget.  

En skötselplan utarbetas för Garpvallen, för att stimulera den spontanidrott 

som redan idag sker där. Hanteras inom driftbudget.  

 

Forts. § 115 
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Forts. § 115 

Uppdrag inför budgetarbetet 2023 

Garpvallens framtida funktion och utformning utreds, då Boliden utvecklar 

intilliggande industriområde till rekreationsområde. Förslagen utarbetas i 

dialog med Boliden och anpassas till deras planer. Presenteras för nämnden 

inför behandling av budget 2023. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningens förslag till budget för år 2022.

2. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden antar den gemensamt

framtagna investeringsplanen för 2022.

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner majoritetens

tilläggsyrkande.

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr 2018.884.427 

Yttrande över överklagat beslut gällande bullervillkor 

Sammanfattning 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har av domstolen förelagts att 

inkomma med ett yttrande i saken. 

Det överklagade beslutet avser maximalt tillåten bullernivå på 40 dBA under 

nattetid och att villkoret ska gälla från det att bolaget tar tillståndet i anspråk. 

Bolaget har i sin överklagan lämnat tre olika yrkanden om olika prövotider 

och att en högre bullernivå skulle tillåtas under den tiden. I en 

kompletterande inlaga har bolaget ändrat sitt yrkande till att det beslutade 

villkoret om 40 dBA nattetid ska gälla, men först två efter det att den del av 

anläggningen där tillverkning av pellets sker har tagits i normal drift, dock 

senast tre år efter det att tillståndet tagits i anspråk. 

Förvaltningens motivering till beslut 

Miljöenheten anser nu liksom tidigare att bullervillkor ska beslutas vid 

tillståndsgivningen och inte omfattas av prövotid och/eller provisoriska 

villkor, som underförstått kan mynna i förslag om högre bullernivåer. Det är 

därför bra att bolaget har angett i sitt yrkande att det beslutade villkoret ska 

gälla. Då återstår frågan om när villkoret ska börja gälla och miljöenheten 

anser att det bör ske när tillståndet tas i anspråk. Gör miljödomstolen en 

annan bedömning bör villkoret gälla senast två år från det att tillståndet har 

tagits i anspråk och inte enligt bolagets förslag att det ska börja gälla i 

samråd med tillsynsmyndigheten. Det senare förslaget gör att tidpunkten när 

villkoret ska gälla kan förskjutas ytterligare i tiden eftersom det finns ett 

tolkningsutrymme inbyggt i konstruktionen. Två år bör vara tillräcklig tid att 

utföra de bullerreduceringar som krävs, även om den mest alstrande 

verksamheten med detta resonemang kan behöva göra reduceringarna under 

ett år. Erfarenheten från bolagets andra anläggning i Långshyttan visar att det 

bör vara möjligt. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 februari 2021 § 5 

Bolagets överklagan den 22 juli 2021 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

september 2021 

Forts § 116 
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Forts § 116 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden vidhåller att i första hand bör villkoret 

innehållas när tillståndet tas i anspråk. I annat fall bör tiden för när villkoret 

ska börja gälla sättas till maximalt två år, utan bolagets förslag om samråd 

med tillsynsmyndigheten om när villkoret ska börja gälla. 

Utdrag till 

Miljödomstolen, Nacka tingsrätt 
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§ 117 Dnr 2020.758.629 

Yttrande över förslag på utformning av Ungdomens 
hus 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden har skickat ett förslag, ”Utformning av Ungdomens hus”, 

för yttrande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I förslaget redogörs 

för den utredning som ligger till grund för förslaget. Utredningen pekar på 

att det föreligger ett behov att starta ett Ungdomens hus i Hedemora 

kommun. 

Liberalerna har inkommit med en motion om att starta ett Ungdomens hus i 

Hedemora kommun. Bildningsförvaltningen har tillsammans med 

omsorgsförvaltningen utrett frågan och föreslår att en sådan verksamhet 

startas i Hedemora.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 24 

september 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser inga hinder att genomföra 

förslaget på utformning av ett Ungdomens hus i Hedemora. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2021.374.221 

Byggsanktionsavgift gällande påbörjad åtgärd innan 
startbesked 

Sammanfattning 

Ärendet gäller olovligt byggande gällande påbörjad åtgärd innan startbesked. 

Det är garaget på 36 m2 som påbörjats. 

Bygglov är beviljat 2019-10-25 gällande nybyggnad av fritidshus samt 

garage. I beslutets upplysningar står det: Åtgärden får inte påbörjas förrän 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt plan- och 

bygglagen 10 kap 3 §. Byggsanktionsavgiften för att påbörja arbetena utan 

startbesked beräknas enligt plan- och byggförordningen. 

Byggnadsinspektören kallade till möte 2021-04-23 tillsammans med 

byggherren och kontrollansvarige. Då konstaterades att startbesked saknades 

för de påbörjade åtgärderna. 

Förvaltningens motivering till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att den åtgärd som 

har vidtagits har påbörjats utan startbesked.  

Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en åtgärd som kräver bygglov eller 

anmälan innan byggnadsnämnden har gett startbesked ska beräknas enligt 9 

kap i plan- och byggförordningen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat att en sammanlagd 

byggsanktionsavgift om 8449 kr ska tas ut för de vidtagna åtgärderna. 

Avgiften har beräknats enligt följande: se bilaga 1. 

Enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen får byggsanktionsavgiften i ett 

enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den 

överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 

fjärdedel. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det saknas 

förutsättningar för nedsatt avgift i detta fall.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att 

åtgärden inte har skett uppsåtligen från fastighetsägarens sida. 

Enligt 53 § ska en byggsanktionsavgift tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

september 2021, med tillhörande bilaga 1 

Forts § 118 
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Forts. § 118 

Yrkande 

Leif Hedlund (C) yrkar att nämnden ska halvera byggsanktionsavgiften. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påförs xxx
en byggsanktionsavgift om 4225 kronor.

Avgiften ska betalas till Hedemora kommun inom två månader

efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. En faktura 
kommer att skickas ut separat.

Utdrag till 

xxx 
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§ 119 Dnr 2021.329.221 

Byggsanktionsavgift för ändrad användning från kontor 
till bostäder utan bygglov och startbesked 

Sammanfattning 

Tillsynsärendet avser en olovlig ändrad användning från kontor till bostäder 

utan bygglov och startbesked. 

Efter att renoveringsarbetena börjat tog fastighetsägaren själv kontakt med 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett tillsynsbesök ägde rum 2021-

04-23 där representant för fastighetsägaren och byggnadsinspektör

närvarade. Byggnadsinspektören konstaterade att åtgärden behövde bygglov.

Arbetena stoppades så fort fastighetsägaren blivit varse om att åtgärden 

krävde bygglov. Vid tillsynsbesöket konstaterades även att en lägenhet på ca 

50 m2 var i anspråkstagen och att hyresgästen inte bodde där längre. Det 

bestämdes att fastighetsägaren skulle komma in med en ansökan om 

bygglov. Bygglov är sökt i efterhand och miljö- och  

samhällsbyggnadsförvaltningen väntar just nu på kompletteringar i ärendet. 

Förvaltningens motivering till beslut 

Fastighetsägaren tog själv kontakt med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen angående eventuella övertramp som gjorts 

gällande lagstiftning. En byggsanktionsavgift ska ändå tas ut då ändrad 

användning kräver bygglov. 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut 

om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. Avgiftens storlek framgår 

av kap. 9, plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338). En 

byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen får 

byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om avgiften 

inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns 

förutsättningar för nedsatt avgift i detta fall.  

Fastighetsägarens yttrande ligger till grund för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning gällande nedsatt 

avgift. 

Forts. § 119 
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Forts. § 119 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat att en sammanlagd 

byggsanktionsavgift om 32 725 kr ska tas ut för de vidtagna åtgärderna. 

Avgiften har beräknats enligt följande: se bilaga 1 

En nedsättning av sanktionsavgiften med en fjärdedel gör att 8180 kr ska 

påföras den avgiftsskyldige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

september 2021, med tillhörande bilaga 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påförs xxx en 

byggsanktionsavgift om 8180 kronor. Avgiften ska betalas till 

Hedemora kommun inom två månader efter det att beslutet har 

delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut 

separat. 

Utdrag till 

xxx 
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§ 120 Dnr 2021.684.231 

Nybyggnad av enbostadshus samt garage 

Sammanfattning 

Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus samt garage med 197  m2 

byggnadsarea. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Ansökan strider mot detaljplanen då garaget delvis placeras på mark som 

inte får bebyggas, s.k. prickmark. Prickmarken är utpekad då avståndet till 

riksväg 69 är ca 75m. 

Förvaltningens motivering till beslut 

Bostadshuset placeras inte på prickmark. Garaget placeras med övervägande 

del på prickmark, 73% av garagets byggnadsarea hamnar på prickmark. 

Avståndet mellan planerat garage och nuvarande riksväg 69 är ca 75 m vilket 

är det avstånd som generellt anses vara godtagbart vid nybyggnation av 

bostäder.  

Vägbanan ligger dessutom ca 1.5 meter lägre än närmaste tänkta bostadshus. 

I området mellan vägen och garaget finns även två diken. 

I området mellan väg och byggnad ska skyddande vegetation 

finnas enligt planbestämmelser. 
Sammantaget innebär avstånd och skyddsplantering att riskerna 

för att avåkande fordon ska nå bebyggelse bedöms som mycket 

liten. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att den sökta åtgärden 

strider mot detaljplanen då garaget till 73% placeras på mark som inte får 

bebyggas, s.k. prickmark. Avvikelsen bedöms inte heller vara en sådan liten 

avvikelse som avses i plan- och bygglagen, 9 kap 31 b §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 

september 2021 

Forts § 120 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Forts. § 120 

Yrkande 

Leif Hedlund (C) yrkar att nämnden ska bevilja bygglov med följande 

motivering: Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanen och 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. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lennart Mångs.

3. Avgift för bygglovet är 16610 kronor (i enlighet med taxa fastställd

av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Utdrag till 

Sökande 
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§ 121

Information om gatubeläggningsstatus 

Sammanfattning 

Gatutekniker informerade på sammanträdet om gatubeläggningsstatus. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

gatubeläggningsstatus. 
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§ 122 Dnr 2021.265.288 

Information om uppdrag gällande simbassäng 

 
Sammanfattning 
Projektledare informerade på sammanträdet att om uppdrag kring simbassäng i 

Vasahallen. 

Undersökningar av simbassängen i Vasahallen och dess konstruktion har visat 

att hindra läckaget och minska fukthalten i konstruktionen är helt avgörande för 

livslängden av bassängen. 

På strategiutskottet den 21 juni 2021 gavs följande uppdrag till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden: 

 

- Ta fram förslag på hur en simbassäng och barnbassäng kan utformas i 

Hedemora kommun. Simbassängen bör ligga i anslutning till Vasahallen 

för att möjliggöra samverkan med befintliga omklädningsrum och 

duschrum. 

 

- Presentera tre stycken olika förslag samt driftskostnader på 

strategiutskottet den 11 oktober 2021 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 21 juni 2021 § 42 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

uppdraget kring simbassäng i Vasahallen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Byte av datum för nämndens sammanträde i november. 

Beredning blir den 1 november och nämndens sammanträde blir den 10 

november 2021.  

b) Anja Hedqvist informerade om en träff om offentlig utsmyckning i 

kommunen som hon varit på. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 

  

 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124  

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

a) Startbesked 5 stycken: 

Långshyttan 2:41 2021.701.220, Östra Hinshyttan 1:9 2021.236.231,  

Ingelsbo 1:10 2021.683.220, Harven 2 2021.757.220,  

Rörshyttan 2:9 2021.344.231,  

b) Bygglov 2 stycken: 

Becksömmaren 4 2021.358.231, Stjärnsund 4:1 2021.428.230,  

c) Bygglov och strandskyddsdispens 1 stycken: 

Vibberbo 3:3 2021.369.231,  

d) Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 1 stycken: 

Turbo 1:9 2021.663.231, 

e) Slutbesked 12 stycken: 

Långsbyn 60:77 2021.437.220, Vaktarbo 1:18 2018.364.234,  

Hedemora-Västerby 1:269 2017.675.230, Turbo 1:7 2015.539.234,  

Tyskgården 5:2 2021.185.232, Övre Lassbo 1:15 2021.718.220,  

Bodbetjänten 9 2019.467.231, Biet 23 2018.738.235,  

Lövkojan 8 2020.718.235, Bodbetjänten 9 2021.228.231,  

Matsbo 18:4 2021.190.231, Bodbetjänten 8 2021.140.220,  

f) Avskrivning 5 stycken: 

Långshyttan 6:6 2021.703.220, Buntmakaren 3 2021.726.223,  

Dormsjö 2:9 2021.749.220, Höjen 1 2021.740.237,  

Karpen 1 2019.346.236,  

g) Installation av värmepump 4 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:194 2021.656.379, Grådö 36:4 2021.719.379,  

Långshyttan 5:26 2021.720.379, Kättsbo 15:2 2021.677.379,  

h) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 7 stycken: 

Hamre 93:4 2021.565.446, Hamre 8:4 2021.697.446,  

Königshyttan 1:38 2021.725.446, Koberga 17:1 2021.692.446, 

Källsbyn 14:2 2021.463.446, Källsbyn 11:3 2021.459.446,  

Nås 15:5 2021.704.446,  

 

 

Forts. § 124 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 124 

i) Tillstånd att öppna ledningsschakt 3 stycken: (samlingsärende) 

2021.014.308 

j) Registrering av livsmedelsanläggning 1 stycken: 

Bävern 7 2021.752.461,  

k) Beslut om avgift om offentlig kontroll 2 stycken: 

Ugglan 3 2020.1014.461, Storken 3 2021.096.461,  

l) Anmälan/yttranden/beslut miljö 5 stycken: 

Finnhyttan 9:52 2019.162.461, Trasten 10 2021.425.461,  

Husby Kungsgård 1:2 2021.750.488,  

Hedemora 7:1 2021.555.423 2 stycken,  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av beslut som är fattade 

på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 20 september 

2021 § 57. 

b) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 20 september 

2021 § 58 

c) Msn 2021.061.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis 

Begagnande av offentlig plats: Lift Gussarvsgatan, byggställning 

Hökargatan, självprovtagningsbod för covidprovtagning vid Folkets 

park i Hedemora. 

Offentlig tillställning: Ljusfest Sveaparken. 

d) Msn 2021.321.623, Förvaltningsrätten i Falun. Dom, 

förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet om skolskjuts. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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