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§ 1  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 2  

Presentation av förvaltning och nämnd 

 
Sammanfattning 

En kort presentation av tjänstemän från förvaltningen och förtroendevalda i 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Samt en utbildning från SKR på cirka 15 min. 
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§ 3 Dnr 2021.244.041  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut 
2022 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista december ett 

underskott på -2,9 mkr. Den största anledningen till underskottet beror på 

högre kostnader än budget för el. Elpriserna har under året varit mycket 

oförutsägbara och förvaltningen har haft svårt att förutse hur höga 

kostnaderna skulle bli för året.   

Nämndens totala investeringsram för år 2022 uppgick till 42,2 mkr, varav 

investeringsmedel år 2022 till 26,4 mkr samt överflyttade investeringsmedel 

från tidigare år 15,8 mkr. Kostnaden för årets investeringsprojekt per sista 

december uppgick till 26,5 mkr. Under året har 6 fordon samt 15 

investeringsprojekt aktiverats i kommunens anläggningsregister.  

Beslutsunderlag 

Årsbokslut 2022 från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 

januari 2023 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av bokslut 2022. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 4 Dnr 2022.039.041 

Omdisponering av investeringsbudget för lekplats 
Långshyttan och tillgänglighetsanpassning 
Munkenbadet 

 
Sammanfattning 

Då processen för 2023 års budget kommit i otakt med andra beslut som 

tagits under hösten 2022 önskar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

att investeringsmedel för lekplats Långshyttan samt tillgänglighets-

anpassning Munkenbadet omdisponeras till lekplats Stjärnsund respektive 

tillgänglighetsanpassning Gustavsnäsviksbadet, Långshyttan. 

Förvaltningens motivering till beslut 

Eftersom medel för upprustning av lekplatsen i Långshyttan redan avsatts ur 

2022 års budget för oförutsedda investeringar kan anläggandet av lekplats i 

Stjärnsund utföras redan under 2023 om investeringsmedel omdisponeras 

enligt förvaltningens förslag. 

På samma sätt kan Gustavsnäsviksbadet i Långshyttan tillgänglighets-

anpassas under år 2023 om medel för tillgänglighetsanpassning av 

Munkenbadet omdisponeras till Gustavsnäsviksbadet. Badramp till 

Munkenbadet kan istället införskaffas inom projektet avseende 

tillgänglighetsinventering i yttre miljö.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 

januari 2023  

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige att 

1. Investeringen avseende lekplats Långshyttan omdisponeras till lekplats 

Stjärnsund och behåller samma projektnummer (49443) och budget. 

2. Investeringen avseende tillgänglighetsanpassning Munkenbadet 

omdisponeras till tillgänglighetsanpassning Gustavsnäsviksbadet och 

behåller samma projektnummer (49450) och budget.  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2022.677.406 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

 
Sammanfattning 

Kommunen övergår från och med 2023-04-01 till efterhandsdebitering, alltså 

debitering efter utförd kontroll i stället för den fasta årliga avgiften som 

tidigare har debiterats i förskott i början på varje kalenderår.  

Bakgrunden är att en ny förordning (2020:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 april 

2021. Samtliga kommuner ska enligt lagstiftningen senast 2024-01-01 arbeta 

utifrån den nya förordningen och efterhandsdebitering.  

Därmed behöver nya taxebestämmelser som medger en övergång till det nya 

avgiftssystemet tas fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

januari 2023 med tillhörande bilaga, Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Denna taxa upphäver och ersätter tidigare taxa för prövning av 

ärenden för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

2. Ny taxa gäller från och med 2023-04-01 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2023.112.012 

Kontrollplanering och behovsutredning för 
livsmedelskontrollen 2023-2025 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Hedemora kommun ska bedriva 

kontroll i enlighet med livsmedelslagen och europaparlamentets och Rådets 

förordning (EG) nr 2017/ 625 om offentlig kontroll. Ansvaret innefattar 

kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. 

Livsmedelskontrollen ska ha tillräckliga personella - och finansiella resurser.  

Grundläggande klassificering av anläggningar sker enligt Livsmedelsverkets 

vägledning om riskklassificering. Olika typer av anläggningar tilldelas olika 

mycket kontrolltid beroende på risk och erfarenhet från tidigare kontroller. 

Det innebär att varje enskild anläggning riskklassas utifrån typ av 

verksamhet, produktionens storlek samt känslighet hos konsumentgruppen. 

Detta ger en årlig kontrolltid som ökar i proportion till risk. Varje 

livsmedelsföretag betalar en årlig avgift för den kontroll de ger upphov till 

vilken i sin tur ska finansiera kontrollen.  

Prioritet under 2023 kommer att vara att utföra kontroller i enlighet med den 

operativa planeringen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

januari 2023 med tillhörande bilagor 1-4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Har tagit del av uppföljningen för kontrollplanering för år 2022. 

2. Anta kontrollplanering och behovsutredning för livsmedelskontrollen 

2023-2025. 
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§ 7 Dnr 2023.114.012 

Behovsutredning och Tillsynsplan 2023 enligt 
miljöbalken  

 
Sammanfattning 

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den 

operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning som visar 

tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 

miljöbalken. 

Tillsynsplanen är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verktyg för att 

planera det kommande årets tillsyn och övrig verksamhet som bedrivs inom 

miljönämndens ansvarsområde. Planen baseras på en behovsutredning vars 

syfte är att visa de tillsynsåtgärder som behöver utföras i kommunen under 

de nästkommande tre åren. Behovsutredning och tillsynsplan ska uppdateras 

årligen. I tillsynsplanen sker en prioritering av tillsynen utifrån de resurserna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 

januari 2023 med tillhörande bilagor, Behovsutredning detaljerad och 

Behovsutredning och tillsynsplan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Behovsutredning & 

Tillsynsplan 2023 enligt miljöbalken. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 8 Dnr 2022.948.221 

Misstänkt olovligt byggande 

 
Sammanfattning 

Fastighetsägaren tog kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

då sökande ska sälja fastigheten och har i efterhand kommit på att det saknas 

bygglov på den befintliga altanen. Den altan som fanns när fastighetsägare 

förvärvade fastigheten revs när man dränerade huset (enligt fastighetsägaren 

skedde detta våren 2002) och när dräneringsarbetet var klart byggdes en ny 

altan på samma plats (sommaren 2002). 

Fastighetsägaren har ett bygglovsärende för altanen ”Tillbyggnad av 

enbostadshus gällande altan” som inkom i samband med tillsynsärendet. 

Förvaltningens motivering till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte motbevisa att det var 22 

år sedan byggnadsverket uppfördes. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

kan ej besluta om ett rättelseföreläggande då överträdelsen har förflutit mer 

än 10 år, i enlighet med 11 kap. 20 § plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 

januari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Att ärendet kan avskrivas utan rättelseföreläggande med stöd av 11 kap. 20 § 

plan- och bygglagen. 

  

Utdrag till 

Fastighetsägare 
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§ 9 Dnr 2022.899.231 

Tillbyggnad av enbostadshus gällande altan 

 
Sammanfattning 

Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus gällande altan med 22 m2 

bruttoarea. Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område, A 144. 

Förvaltningens motivering till beslut 

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 samhällsbyggnadsförvaltningen 

bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i plan- och 

bygglagen 2 och 8 kap. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 

december 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 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. 

3. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för 

slutbesked. 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

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 8356 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

 

Forts. § 9 
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Forts. § 9  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 10 Dnr 2021.451.214 

Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, 
Gryntesbo 1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 

 
Sammanfattning 

I samband med att Förvaltning i Skönvik AB ville anlägga en lekpark i 

anslutning till förskolan som planerades starta till hösten 2021 blev 

bygglovsenheten varse om att den yta som avsågs låg på naturpark med 

kommunen som huvudman. Planbestämmelsens konsekvens gör att ett staket 

som ska skydda barnen ej kan sättas upp då det blir ett hinder för 

allmänheten. Detta oavsett faktumet att området är privat och tillhör 

fastigheten. Ändringen i planen innebär att utpekat område blir kvartersmark 

och allmän platsmark naturpark upphävs. En planändring medger att 

förskolan kan anlägga en för ändamålet lämplig gård för utevistelse. Om 

planändring ej beslutas kan platsen inte användas i verksamheten. 

Vägar och vägområden kvarstår med kommunen som huvudman. 

Planändringen har varit ute på samråd under perioden 14 september till 5 

oktober. Ändringen genomförs med ett förenklat förfarande vilket innebär att 

utställning (granskning) inte kommer ske. 

Antagande ske enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

januari 2023 med tillhörande bilagor, antagandehandlingar 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan 

för Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gryntesbo 1:1, 

Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 

  

Utdrag till 

Strategiutskottet 
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§ 11 Dnr 2022.449.214 

Ändring av Detaljplan för – Kruthusbacken i Kloster 
inom fastigheten KLOSTER 1:19 i Kloster 

 
Sammanfattning 

Planändringsområdet omfattas av gällande detaljplan G39 – Kruthusbacken i 

Kloster (Laga kraft 1991-10-21). Enligt gällande plan får området bestå av 

en fastighet med fem bostadslägenheter. Marken kring byggnaderna ska vara 

gemensam och användas till hushållsodling, som betesmark eller som äng.  

Syftet med planändringen är att möjliggöra för avstyckning av åtta 

fastigheter med möjlighet till egen trädgård.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 

januari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändring av detaljplan för 

Kruthusbacken i Kloster inom fastigheten KLOSTER 1:19 läggs ut på 

samråd under perioden 15 februari till 9 mars.  

  

Utdrag till 

Strategiutskottet 
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§ 12 Dnr 2023.082.214 

Planbesked ny detaljplan för CYKELN 1–7, Hedemora 

 
Sammanfattning 

Fastighetsägaren inkom 17 januari 2023 med begäran om planbesked för att 

ändra användningen från småindustri till bostäder med möjlighet till handel 

och verksamheter. Fastighetsägaren vill möjliggöra ombyggnation av 

befintliga lokaler, som idag används till småindustri, till bostäder i markplan 

för att inhysa 5–10 hyreslägenheter.  

Syftet med upprättande av ny detaljplan för fastigheterna CYKELN 1–7 är 

att ändra markvändningen i området från småindustriändamål till bostäder, 

handel och verksamheter. Ändring av gällande detaljplaner är inte möjlig i 

detta fall. För att ändring av detaljplan ska vara möjlig måste ändringen 

enligt PBL 4 kap 32§ vara förenlig med gällande planens syfte vilken för 

området är småindustriändamål. Detta varför denna plan ej går att genomföra 

som en ändring då syftet med den nya planen är ändrad markanvändningen 

till bostäder.   

Den nya detaljplanen bedöms förenlig med Översiktsplan 2030 för 

Hedemora kommun samt Fördjupad översiktsplan för Hedemora stad med 

omland där förtätning och förnyelse av befintliga områden samt tillgängliga 

bostäder nämns.  

Markägaren kommer att stå för de kostnader planen medför.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

januari 2023 

Förslag till strategiutskottet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens 

strategiutskott att besluta om positivt planbesked för upprättande av ny 

detaljplan för fastigheterna CYKELN 1–7.  
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§ 13 Dnr 2022.702.214 

Förslag ny detaljplan Hedemora 4:45 (A166) Svedjan, 
Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Planområdet Hedemora 4:45 Svedjan etapp 5 är detaljplanelagt sedan 1991 

med detaljplan A 166 laga kraft 1992-03-20, men ej bebyggt. 

Genomförandetiden för planen gick ut 2005-12-31.  

Ett positivt planbesked gavs för en planändring vid kommunstyrelsens 

strategiutskott den 26 september 2022. Detta för att bättre anpassa planen till 

dagens förhållanden. Efter påbörjat arbete gör planenheten bedömningen att 

enbart en ändring av befintlig plan inte är möjlig. Istället behöver en ny 

detaljplan tas fram vilket innebär större krav på utredningsarbete. 

Planenheten begär därför ett nytt planbesked för framtagandet av en ny 

detaljplan för området som skulle ersätta gällande detaljplanen A166 och 

utformas för att fylla dagens behov av bostäder, minimera gatorna och 

koppla området till staden.  

Arbetet med planhandlingar och utredningar bedöms kunna tas fram internt 

inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Inga konsulter kommer tas 

in för utredningar i detta skede. Efter samråd kan det eventuellt bli aktuellt 

med fördjupade utredningar av dagvatten, geoteknik och naturvärden om 

Länsstyrelsen gör den bedömningen. Eventuella konsultkostnader för dessa 

utredningar bedöms till ca 150 000 kr. 

Fram till samråd utgörs kostnaderna av intern arbetstid som beräknas till ca 

80h. Detta inkluderar utöver planhandlingar även dagvattenhantering, 

naturvärdesbedömning, miljöbedömning, översiktlig projektering av 

vägnätet, Bedömning av MKN för vatten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 

januari 2023 

Förslag till strategiutskottet 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsens 

strategiutskott beslutar att planbeskedet om planändring ändras till ny 

detaljplan för området Hedemora 4:45, Svedjan 1:16. 

2. Arbetet med en ny detaljplanen för Hedemora 4:45 som skulle ersätta 

gällande detaljplanen (A166) startas.  
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§ 14 Dnr 2022.765.213 

Begäran om förtydligande - Se över 
områdesbestämmelser för Västerby och Stjärnsund 

 
Sammanfattning 

Uppdrag gavs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till planavdelningen 

att se över områdesbestämmelserna för Västerby och Stjärnsund 2022-10-05. 

Planavdelningen har inga generella synpunkter på områdesbestämmelserna 

och önskar därför ett förtydligande av syftet med översynen. 

Områdesbestämmelserna för Västerby antogs 1992 och för Stjärnsund 1994. 

Syftet är att skydda kulturmiljön. Skyddet innebär i stora drag att åtgärder 

som kan skada kulturmiljön inte får vidtas, att vissa byggnader inte får rivas 

samt utökad lovplikt för en mängd saker som kan påverka den yttre miljön. 

I Stjärnsund har dessutom en del av området byggnadsminnesförklarats av 

Länsstyrelsen vilket ger ett utökat skydd där vissa byggnader även skyddas 

från invändiga förändringar. 

Planenheten ser inga uppenbara brister i områdesbestämmelserna och ser 

generellt positivt på att kulturmiljön skyddas. 

För att kunna se över områdesbestämmelserna mer i detalj begär planenheten 

ett specificerande av vad som ska ses över och syftet med översynen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

januari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Beslut att upphäva tidigare beslut fattat av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 § 107, om att se över 

områdesbestämmelserna i Hedemora-Västerby och Stjärnsund. 

  

Utdrag till 

Planavdelningen 
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§ 15 Dnr 2022.845.212 

Information om uppdrag om att starta arbetet med en 
ny översiktsplan 

 
Sammanfattning 

Uppdrag gavs av kommunstyrelsens strategiutskott till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den 14 november 2022 att aktualisera arbetet 

med en ny översiktsplan. 

Planenheten vill med anledning av detta informera om arbetet med 

Planeringsstrategin samt andra utredningsbehov kopplade till 

översiktsplaneringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 

januari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Har tagit del av informationen om arbetet med en ny översiktsplan. 

  

Utdrag till 

Planavdelningen 
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§ 16 Dnr 2021.145.332 

Behandling av medborgarförslag om att anlägga en 
pulkakulle vid lekplatsen på Åhagen 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 10 januari 2021. Det lyder: 

”En kulle liknande den på Olympicaskolan (gärna större) för att åka pulka 

och leka på. Främjar utelek och glada barn.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2021 § 2 att överlåta till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 

Förvaltningens motivering till beslut 
Idag finns inte något annat behov av en permanent kulle på Gärdet än för 

pulkaåkning. Därför föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

man avvaktar med anläggande av en sådan permanent kulle till dess den kan 

kombineras med annan användning. Annan användning kan till exempel 

innebära någon typ av cykelbana, något som kan bli aktuellt inom närmaste 

åren. Under tiden kan förvaltningen se till att en snöhög anläggs så att den 

kan nyttjas som pulkabacke. Detta förutsätter dock snö som är tillräckligt ren 

för att vara lämplig för ändamålet. Snökulle anläggs därför endast när 

lämplig snö finns att tillgå. 

Förvaltningens förslag till beslut: medborgarförslaget avslås då det idag inte 

finns något behov av en permanent kulle resterande tid av året. 

 

Majoritetens förslag är att nämnden ska bifalla medborgarförslaget. 

Kullen kan användas som pulkabacke på vintern, men även till att åka cykel 

på under övrig tid. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 10 januari 2021 

Protokoll från kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 2 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 

januari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Medborgarförslaget bifalles. 

  

 

 

Forts § 16 
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Forts. § 16 

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr 2023.120.003 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
uppdragsbevakning 

 
Sammanfattning 

Enligt fastställd riktlinje för beredningsprocessen ska samtliga nämnder 

bidra till att en gemensam beredningslista finns upprättad, en så kallad 

uppdragsbevakning. Dokumentansvarig för beredningslista är 

kommunsekreteraren och administratörer är nämndsekreterarna. 

I beredningslistan skriver respektive sekreterare in samtliga uppdrag som 

den egna nämnden givit förvaltningen. För kommunfullmäktige samt 

kommunstyrelsen och dess utskott skrivs även in uppdrag till andra nämnder 

och förvaltningar. 

Ett utdrag från beredningslistan med nämnden och dess förvaltningsuppdrag 

ska delges nämnden minst fyra gånger per år (februari, maj, september och 

december). 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur beredningslistan/uppdragsbevakningen den 25 januari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av 

beredningslistan/uppdragsbevakningen. 
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§ 18  

Anmälan av beslut fattade på delegation från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Följande anmälningar presenteras: 

a) Startbesked 17 stycken: 

2022-147-231, 2022-456-231, 2022-727-231, 2022-793-220,  

2022-880-220, 2022-881-220, 2022-882-236, 2022-902-220,  

2022-913-220, 2022-916-220, 2022-921-220, 2022-927-220,  

2022-932-220, 2022-939-220, 2023-026-220, 2023-036-220,  

2023-088-220,  

b) Bygglov 2 stycken: 

2022-400-232, 2022-627-235,  

c) Bygglov och startbesked 3 stycken: 

2022-800-235, 2022-919-232, 2023-078-230,  

d) Bygglov och startbesked och strandskyddsdispens 1 stycken: 

2022-892-234,  

e) Tidsbegränsat bygglov och strandskyddsdispens 1 stycken: 

2022-930-232,  

f) Avskrivning 1 stycken: 

2022-829-220,  

g) Slutbesked 23 stycken: 

2009-1148-231, 2016-255-235, 2018-268-235, 2019-289-235,  

2020-416-232, 2020-509-231, 2021-223-231, 2021-349-235,  

2021-574-231, 2021-691-231, 2021-791-220, 2022-238-220,  

2022-422-220, 2022-694-220, 2022-695-220, 2022-717-220,  

2022-798-220, 2022-803-220, 2022-814-220, 2022-880-220,  

2022-902-220, 2022-913-220, 2023-036-220,  

h) Tillfälligt slutbesked 2 stycken: 

2021-54-235, 2022-731-231,  

i) Parkeringstillstånd 12 stycken: 

2022-835-517, 2022-836-517, 2022-843-517, 2022-853-517,  

2022-862-517, 2022-885-517, 2022-888-517, 2022-917-517,  

2022-941-517, 2022-945-517, 2023-068-517, 2023-081-517,  

 

Forts. § 18 
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Forts. § 18 

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

2022-015-308,  

k) Yttranden till polismyndigheten 4 stycken: 

2022-870-308, 2022-926-308, 2022-953-308, 2023-027-308,  

l) Yttrande till ATL kontoret 1 stycken: 

2017-371-461,  

m) Beslut gällande värmepump 4 stycken: 

2022-728-379, 2022-905-379, 2022-906-379, 2022-910-379,  

n) Beslut gällande enskild avloppsanläggning 15 stycken: 

2021-470-446, 2022-952-446, 2022-418-446, 2022-497-446,  

2022-711-446, 2023-028-446, 2023-040-446, 2023-041-446,  

2023-043-446, 2023-044-446, 2023-046-446, 2023-047-446,  

2023-048-446, 2023-049-446, 2023-065-446,  

o) Registrering/beslut gällande livsmedelsanläggning 10 stycken: 

2022-831-461, 2022-848-461, 2022-863-461, 2008-471-461,  

2008-487-461, 2008-769-461, 2022-483-461, 2022-572-461,  

2022-831-461, 2022-848-461,  

p) Anmälan/yttranden/beslut miljö 22 stycken: 

2022-784-427, 2022-940-488, 1990-174-427, 2004-110-427,  

2006-207-436, 2006-286-461, 2011-724-370, 2022-481-436,  

2022-728-379, 2022-811-427, 2022-837-427, 2022-849-452,  

2022-867-427, 2022-867-427, 2022-900-430, 2022-904-427,  

2022-928-430, 2023-022-452, 2023-067-379, 2023-072-452,  

2023-080-444, 2023-094-379,  

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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§ 19  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från strategiutskottet den 19 december 2022 § 92 

b) Protokoll från strategiutskottet den 23 januari 2023 § 4 

c) Protokoll från strategiutskottet den 23 januari 2023 § 5 

d) Protokoll från strategiutskottet den 23 januari 2023 § 6 

e) Mb 2005.450.451, Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, 

beslut att ge prövningstillstånd. 

f) Mb 2022.551.220, Länsstyrelsen Dalarna, beslut om upphävande av 

kommunal strandskyddsdispens för två komplementbyggnader. 

g) Mb 2022.936.430, Länsstyrelsen Dalarna, beslut gällande anmälan 

om vattenverksamhet, nedläggning av ledning. 

h) Mb 2022.450.450, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen avslår 

överklagandet av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken. 

i) Mb 2020.056.421, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

ianspråktagande av offentlig plats: uppställning av container. 

j) Mb 2022.532.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

cirkusföreställning. 

k) Mb 2022.870.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

ianspråktagande av offentlig plats: uppställning av gatupratare. 

l) Mb 2022.926.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

offentlig tillställning: marsch med elever. 

m) Mb 2022.953.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

ianspråktagande av offentlig plats: uppställning av container. 

n) Mb 2023.027.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

ianspråktagande av offentlig plats: uteservering Wienerkonditoriet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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§ 20  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Projektledare och landskapsstrateg informerade om avslutade och 

färdigställda investeringsprojekt. 

b) Projektledare informerar om aktuell status Vasahallen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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