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§ 21  

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 22  

Webbutbildning SKR 
 
Sammanfattning 
En webbutbildning från SKR på cirka 15 minuter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av utbildningen. 
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§ 23  Dnr 2023-209-041 

Information om budget 2024 
 
Sammanfattning 
Information om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens budgetarbete 
2024. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 24 Dnr 2023-194-402 

Markanvisning Pilbacken 
 
Sammanfattning 
Hedemora Kommun och exploatören har över tid diskuterat möjligheter att 
etablera sig i fram för allt Långshyttan där man anser att det finns bra 
förutsättningar för deras verksamhet. Hedemora Kommun och exploatören 
har tidigare tecknat en avsiktsförklaring avseende fastigheten Långsbyn 6:13 
som senare tilldelades Setra Group AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Hedemora Kommun har nu förvärvat mark av Sveaskog och även 
detaljplanerat området med industriändamål som syfte. Marken som ingår i 
detaljplan Pilbacken ligger som förrättning hos lantmäteriet för 
fastighetsbildning. Detaljplanen är ca: 66.600m2 stor och dess syfte är 
industriändamål med beteckningarna J=Industri, Z=verksamhet och 
K=kontor. Detaljplanen är framtagen för att främja utveckling och tillväxt 
samt stärka förutsättningarna för boende och verksamheter i Långshyttan, 
vilket ligger i linje med översiktsplanen för Hedemora kommun. Området 
för detaljplanen är enligt Hedemora inte förorenad.  

Detaljplaneområdet är lämpat för elintensiv industri av det slag som 
exploatören önskar etablera. En förutsättning för etablering av sådan är dock 
att det med säkerhet går att tillföra området mer el-effekt. Ägare av 
lokalnätet är Hedemora Energi AB och det övergripande nätet ägs och 
förvaltas av Vattenfall AB. Arbete pågår för att förstärka nätet men någon 
tydlig tidplan finns för närvarande inte.  
Normalt sett skrivs markanvisningarna maximalt på två år. I detta fall rör det 
sig om en omfattande utbyggnad som förutsätter god tillgång till elkraft där 
exploatören inte kan fatta slutligt investeringsbeslut förrän tillgång på 
tillräcklig effekt är säkrad. För att exploatören ska kunna arbeta för 
nätförstärkning och besluta om dessa investeringar krävs en längre 
markanvisning alternativt en normal markanvisning med påföljande förvärv 
av marken för att känna trygghet i sina investeringar. Ett gott samordnat 
arbete kommer att krävas från berörda parter främst exploatören, Kommunen 
och Hedemora Energi för att få till fysiska förutsättningar och avtal med 
Vattenfall för att nå målet avseende tillräcklig effekttillförsel. 

Forts. § 24 
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Forts. § 24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 
februari 2023. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens 
strategiutskott att uppdra till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
genomföra en direkt markanvisning för detaljplan Pilbacken i Långshyttan 
med kommande markförvärv. 

Förslag till kommunstyrelsens strategiutskott 
Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en direkt markanvisning för 
detaljplan Pilbacken i Långshyttan med kommande markförvärv. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen strategiutskott 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 25  Dnr 2023-92-220 

Olovlig installation av eldstad 
 
Sammanfattning 
Ärendet gäller olovlig installation av eldstad i enbostadshus 
 
Bygglovsenheten startade ett tillsynsärende då fastighetsägaren skickade in 
en anmälan gällande installation av en eldstad. Det framkom då med sotarens 
besiktningsprotokoll som fastighetsägaren hade skickat med anmälan att 
eldstaden var installerad och besiktigad innan miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sedan gett ett startbesked och 
slutbesked (Dnr: MB-2023-36-220) då det inte finns någon anledning att inte 
ge dessa beslut när ett godkänt besiktningsprotokoll från sotaren finns.  
Fastighetsägaren har givits tillfälle att förklara sig samt att fastighetsägaren 
har även fått tillfälle att yttra sig över förvaltningens förslag till beslut om 
sanktionsavgiften och han har inget att invända mot den. 
 
Förvaltningens motivering till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 5250 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 samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det finns 
förutsättningar för nedsatt avgift i detta fall till hälften.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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. 

Jäv 
Torbjörn Dahlström (M) anmäler Jäv och lämnar lokalen under ärendet. 

Forts. § 25 
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Forts. § 25 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 
februari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen påförs fastighetsägaren en 
byggsanktionsavgift om 2 625 kr. Avgiften ska betalas till Hedemora 
kommun inom två månader. 
 
  

Utdrag till 
Fastighetsägare 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2023-138-235 

Utvändig ändring av komplementbyggnad gällande 
uppsättning av solceller på tak 
 
Sammanfattning 
Ansökan gäller utvändig ändring av komplementbyggnad gällande 
uppsättning av solceller på tak med en yta om ca 54 m2 bruttoarea. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom 
sammanhållen bebyggelse. För fastigheten gäller områdesbestämmelser för 
Nordansjö-Svensbodarne, L8, 1993 vars syfte är att skydda den intressanta 
kulturmiljön på platsen. 
Kommunantikvarie har beretts tillfälle att yttra sig, gjort platsbesök och 
muntligt yttrat sig över ansökan. Kommunantikvariens bedömning är att den 
tilltänkta åtgärden inte påverkar kulturmiljön negativt då placeringen av 
solceller vetter ifrån bykärnan och solcellerna kommer att synas minimalt 
ifrån vägen som går igenom byn. Därav är uppsättning av solceller möjlig. 
 
Förvaltningens motivering till beslut 
Då placeringen av solcellerna inte anses påverka omgivningen negativt, 
anses därav att kulturmiljöintresset inte påverkas negativt. Åtgärden får 
anses förenlig med områdesbestämmelserna och uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 
februari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § 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 ”Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – 
Solceller”. Ifylld kontrollplan och dokumentation enligt den ska 
lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för slutbesked.  

4. Anläggningen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbeskedet innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett 
ett slutbesked. 

Forts. § 26 
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Forts § 26  

5. Avgift för bygglovet är 0 kronor då det råder utökad lovplikt inom 
områdesbestämmelserna för Nordansjö (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige).  

 

  

Utdrag till 
Fastighetsägaren 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 27 Dnr 2023-32-234 

Nybyggnad av fritidshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnad av fritidshus med 115 m2 bruttoarea. Fastigheten 
är belägen inom detaljplanelagt område, G27. 
Ansökan strider mot detaljplanen då rådande detaljplan medger en byggrätt 
om 80 m2 och den sökta åtgärden är om 115 m2, vilket ger en avvikelse om 
ca 44%. 
 
En liten avvikelse kan godtas om följande kriterier är uppfyllda utöver att 
den ska vara liten: 
 

• vara förenlig med detaljplanens syfte, 
• tillsammans med andra avvikelser inte vara allt för omfattande, 
• inte begränsa någon rättighet eller pågående verksamhet i 

omgivningen, och 
• inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 
Att definiera att avvikelsen är liten är en del av den samlade bedömningen 
och det finns ingen egentlig procentuell gräns vad som ryms inom en liten 
avvikelse. Nybyggnationen anses inte påverka områdets karaktär negativt 
eller att gatubilden påverkas negativt, då de flesta husen i närområdet har 
byggnadsareor som denna sökta åtgärd tar i anspråk. Det vill säga att 
avvikelser har skett tidigare på de andra fastigheterna samt att åtgärden inte 
begränsar någon rättighet för omgivningen eller medför någon betydande 
miljöpåverkan. Detaljplanens syfte är bland annat möjliggörandet för tomter 
för fritidshus, dock med en byggrätt om maximalt 80 m2 och därför anses 
inte den sökta åtgärden främja detaljplanens syfte.  
 
I en samlad bedömning anses denna avvikelse inte uppfylla alla kriterier för 
att kunna definieras som en liten avvikelse som inte strider mot detaljplanens 
syfte. Då avvikelse om 44 % är alldeles för stor avvikelse för fritidshus då en 
sådan ökning av bostadsarea främjar möjliggörandet för permanentboende 
(jfr prop 1989/90:37 sid. 56-57). 
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar 
har inkommit.  
 
Forts. § 27 
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Forts. § 27 
 
Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att 
erinra mot ansökan förutom att frågan om att ansluta till elnätet så berör det 
inte Hedemora Energi AB, utan att Hofors Elverk ska kontaktas som har 
områdeskoncessionen.  
Hofors Elverk har beretts att inkomma med yttrande. Ingen erinran har 
inkommit.  
Kommunens miljökontor har fått tillfälle att yttra sig och bedömer utifrån 
tillgängliga uppgifter att det på fastigheten är möjligt att inrätta enskilt 
avlopp. Fastighetsägaren måste själv ordna med avlopp medan dricksvatten 
kan tillgodoses från gemensamhetsanläggning. 
 
Förvaltningens motivering till beslut 
Den sökta åtgärden anses inte uppfylla samtliga kriterier för att en mindre 
avvikelse ska kunna godtas. Då avvikelsen inte kan anses vara liten och 
detaljplanens syfte är bland annat möjliggörandet av fritidshus med en 
maximal byggrätt om 80 m2 och därför strider mot detaljplanens syfte. 
Bygglov nekas därför med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 
februari 2023. 
 
Yrkande 
Anki Rooslien (S) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
bevilja bygglov med motivering:  
Ansökan strider mot detaljplanen då rådande detaljplan medger en byggrätt 
om 80 m2 och den sökta åtgärden för fritidshuset är om 88 m2. Vilket ger en 
avvikelse om 8 m2. Avvikelsen bedöms dock som en liten avvikelse som 
inte strider mot detaljplanens syfte.  
Detaljplanen medger att en komplementbyggnad har en maximal byggrätt 
om 20 m2 och den sökta åtgärden är om 18 m2 och därmed tillstyrks den 
sökta åtgärden av detaljplanen. Skärmtaket som binder samman 
komplementbyggnaden och fritidshuset är om 13,75 m2 och anses då vara 
bygglovsbefriat skärmtak som får vara maximalt 15 m2.  
 
 
 
Forts. § 27 
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Forts. § 27 
 
I en samlad bedömning anses denna avvikelse vara en liten avvikelse som 
inte strider mot detaljplanens syfte. Samt att åtgärden inte begränsar någon 
rättighet för omgivningen eller medför någon betydande miljöpåverkan.  
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. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
  

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen. 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Mikael Kullenberg 
3. Avgift för bygglovet är 24 234 kronor (i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 
  

Utdrag till 
Fastighetsägaren 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 28  Dnr 2021-526-310 

Medborgarförslag gällande trafik på Vårgatan 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in gällande trafikflödet på Vårgatan 
Callerholmsgatan. Förslaget innebär att enkelrikta från Kraftgatan mot 
centrum via Vårgatan. Den angivna anledningen är att bullernivån är hög och 
att trafiken ger upphov till föroreningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget syftar till att få bättre miljö och mindre bullernivå och 
bilar på Vårgatan. Förslaget innebär att enkelrikta Vårgatan från Kraftgatan 
mot centrum och i stället styra trafiken via Mullbacken ut på riksväg 70 samt 
att införa genomfartsförbud mellan kl. 21:00-06:00.  
Det tas också upp klagomål på bullernivåerna samt avgaser och 
partikeldamm från den höga trafikbelastningen. Enligt förslagsställaren 
lovade kommunen att bullernivån inte skulle överstiga 40 Db när Dollar 
Store byggdes. 
Planavdelningen bedömer att trafiksituationen behöver studeras som del i en 
större helhet i kommande Trafikplan. Det kan bli dåligt med en enkelriktning 
då det finns behov för bilarnas flöde åt båda håll (bostad och företag) och en 
enkelriktning kan förstöra det flödet samt öka trafikbelastningen på andra 
gator. 
Angående klagomål på buller, avgaser och partikeldamm hänvisas 
förslagsställaren till att göra en anmälan om klagomål enligt miljöbalken 
genom att fylla i blankett för detta som finns på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 7 maj 2021 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 15 juni 2021  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 
februari 2023 

 

Forts. § 28 
 

 
 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

 

Forts. § 28 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Medborgarförslaget hanteras som en del i arbetet med ny trafikplan för 
centrumområdet  
 
  

Utdrag till 
Medborgarförslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr 2023-210-339 

Ordförandeförslag gällande babygungor till lekparker 
utmed Tvikstavägen 
 
Sammanfattning 
I bostadsområdet finns flera små barn som är för små för att kunna nyttja 
befintlig lekutrustning. Att komplettera gungställningar är en enkel åtgärd. 
Det finns idag plats i gungställningen som redan är försedd med krokar där 
babygungor kan hängas upp. 
 
Ärendebeskrivning 
Komplettera befintlig gungställning med babygungor i de krokar som redan 
finns.  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag den 27 februari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Gungställningarna vid lekplatserna vid Tvikstavägen förses med 
babygungor. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 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 
Kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 25 
Utdrag ur beredningslistan/uppdragsbevakningen den 7 februari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av 
beredningslistan/uppdragsbevakningen.  

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
komplettera med tidsplan. 

3. Återrapportering vid nästa miljö- och samhällsbyggnadsnämnd den 5 
april 2023  

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 § 31  

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

a) Startbesked 10 stycken:  
2020-963-233, 2022-530-232, 2022-930-232, 
2023-115-220, 2023-126-220, 2023-130-220, 
2023-145-220, 2023-152-220, 2023-153-220 
2023-160-220 

b) Bygglov 3 stycken: 
2022-930-232, 2023-35-232, 2023-39-231 

c) Bygglov och startbesked 8 stycken: 
2021-219-232, 2022-94-230, 2022-938-230 
2023-132-231, 2023-70-230, 2023-71-230, 
2023-87-235, 2023-118-231 

d) Strandskyddsdispens 1 stycken: 
2023-128-237 

e) Avskrivning 2 stycken: 
2023-129-235, 2023-151-230 

f) Slutbesked 14 stycken: 
2016-598-230, 2019-473-232, 2020-338-230, 
2021-314-220, 2022-58-230, 2022-59-230, 
2022-81-231, 2022-183-231, 2022-276-220, 
2022-731-231, 2022-756,220, 2022-793-220, 
2022-294-236, 2022-628-230 

g) Tillstånd att öppna ledningsschakt 4 stycken: (samlingsärende) 
2023-8-308  

h) Yttranden till polismyndigheten 5 stycken: 
2023-103-308, 2023-123-308, 2023-124-308, 
2023-150-308, 2023-56-308 

Forts. § 31 

 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 31 

i) Parkeringstillstånd 9 stycken: 
2022-946-517, 2023-84-517, 2023-111-517, 
2023-121-517, 2023-133-517, 2023-141-517,  
2023-144-517, 2023-146-517, 2023-174-517 

j) Föreläggande att inkomma med ansökan om enskilt avlopp 20 
stycken: 
2023-53-446, 2023-54-446, 2023-55-446, 
2023-57-446, 2023-58-446, 2023-96-446, 
2023-97-446, 2023-98-446, 2023-99-446, 
2023-100-446, 2023-102-446, 2023-108-446,  
2023-109-446, 2023-110-446, 2023-116-446, 
2023-117-446, 2023-119-446, 2023-122-446, 
2023-162-446, 2023-175-446 

k) Registrering av livsmedelsanläggning 1 stycken: 
2023-181-461 

l) Fastställande av undersökningsprogram för dricksvattenanläggning 2 
st : 
2020-119-462, 2020-256-462 

m) Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd 1 stycken: 
2023-168-220 

n) Beslut att avsluta tillsynsärende av enskilt avlopp 1 st:  
2023-142-446 

o) Anmälan/yttranden/beslut miljö 10 stycken: 
2023-142-446, 2023-93-452, 2023-61-446, 
2023-37-425, 2022-914-210, 2022-863-461, 
2011-417-461, 2009-1201-426, 2008-913-461 
  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av beslut som är fattade 
på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 32   

Delgivningar 
 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 25 

b) Protokoll från kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 50 
Mb 2023.150.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande 
begagnande av offentlig plats: uppställning av byggställning 

c) Mb 2023.103.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande 
ianspråkstagande av offentlig plats: uppställning av container 

d) Mb 2023.123.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande 
begagnade av offentlig plats, Brunnsjödagen 2023-02-05 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 

  

 

 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33   

Rapporter 
 
Följande rapporter lämnas: 

a) Projektledaren kommer på sammanträdet att informera om aktuell 
status på Vasahallen och Hedemora.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 

  

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 
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§ 34 Dnr 2023-236-049 

Tidsplaner för årets investeringsprojekt 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar ta del av tidsplaner gällande 
årets investeringsprojekt. 
 
Ärendebeskrivning 
Upprätta dokument som redovisar tidsplanering och status för årets 
investeringsprojekt. Redovisning sker vid efterfrågan på miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till projektledare att upprätta 
dokument samt redovisa vid efterfrågan på miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. 

  

Utdrag till 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 
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