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SÄTERS KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-11   
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl 08:00-13:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 

Håkan Karlsson (S)  Ordförande  
Marit Ragnarsson (C) 
Johan Fredriksson (M) 
Erik Hedström (S) ers. för Henrik Persson (S) 
Lisbeth Ander (S) 
Malin Hedlund (M) 
Magnus Gabrielson (MP) ers. för Sten-Olof Eklund (V) 
Jenny Nordahl (SD) ers. för Roger Carlsson (SD) 
Kristoffer Olerås (C) ej tjänstgörande § 74  
 
Daniel Ericgörs (Kd) tjänstgörande § 74 
Orvokki Andersson (L)  

Övriga deltagare Camilla Andersson Nämndsekreterare  
Andreás Mossberg Förvaltningschef   
Anna Nygren VA-renhållningschef § 73 
Staffan Jansson Kommunbiolog § 74 
 

Utses att justera Erik Hedström 

Justeringens  
plats och tid 

Samhällsbyggnadsnämndens expedition 2016-05-11 kl 15:00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  73-74 
 Camilla Andersson §§         

 Ordförande   
 Håkan Karlsson  

 Justerande Erik Hedström  
    

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ 
 Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
 

2016-05-11 

Datum för  
anslags uppsättande 2016-05-12 

Datum för  
anslags nedtagande 2016-06-03 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsnämndens exp. 

Underskrift   

 Camilla Andersson  



SÄTERS KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-11   
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 73  
 
 

Utökat verksamhetsområde Skönvikstrand och Folieraren 2016 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka verk-
samhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten att omfatta det ny-
byggda området på Skönviksstrand enl. bilaga. 

 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka verk-
samhetsområdet för dagvatten att omfatta det planerade tomtområdet nord-
ost om Bronsvägen i Mora By enl. bilaga. 

 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen ordna ett verksamhetsom-
råde för vattentjänster om det behövs med avseende på människors hälsa eller mil-
jön. Det gamla verksamhetsområdet täcker inte in hela det nya området på Skönviks-
strand och området behöver därför kompletteras. Inom verksamhetsområdet har 
kommunen skyldighet att anordna vattentjänster och VA-taxa tas ut. Att Skönviks-
strand ska ha tillgång till vatten och avlopp bör vara självskrivet. 
 
Det område som planeras för ny bebyggelse nordost om Bronsvägen i Mora By ingår 
i verksamhetsområde för vatten och spillvatten men kommer vid en utbyggnad att 
förses med dagvattenledningar och verksamhetsområdet för dagvatten bör därför ut-
ökas till att innefatta även detta område. 

 
Delges 
Kommunstyrelsen  
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
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Sbn § 74 
 
 

Byte av mark i Uvberget, Stora Skedvi 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte genomföra markbytet. 
 
Motivering 

 Säters kommun har idag ett högt hänsynstagande i sitt förvaltande av skog. 
Berört byte av mark är kostnadsdrivande då framtida avkastning bedöms 
minska i och med markbytet.  
Kostnaden beräknas till 3,9 miljoner kronor samt 100 000 kr per år i minskad 
avkastning. 

 

 Sedan 1995 Säters kommun certifierad enligt FSC (Forest Stewardship 
Counsil), vilket står för att skogarna brukas på ett långsiktigt och hållbart sätt. 
Detta efterlevs genom årlig kontroll och genomgång av paraplyorganisat-
ionen ”Grönt Paraply”, under vilka flertalet av Sveriges kommuners skogar är 
anslutna. Enligt FSC skall minst 5 % av den produktiva skogsmarken skötas 
för ändamål annat än produktion, vilket t.ex. kan vara för naturvård eller re-
kreation. Kommunen har idag 12 % naturvårdshänsyn. 
 

 Kommunens områden som är aktuella för byte har höga friluftslivsvärden 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Mellan Lövåsen, Fiskarbo och Stora/Lilla Klingsbo i Stora Skedvi finns ett skogsom-
råde på drygt 40 ha vilket ursprungligen tillhört Stora Klingsbo, men som nu ägs av 
AB Karl Hedin. Skogen har av olika myndigheter och fristående bedömare konstate-
rats ha såväl höga natur-värden i och med förekomsten av olika mer krävande arter, 
men också stora sociala värden för friluftsliv, rekreation, jakt m.m. Skogen är nu av-
verkningsanmäld och Skogsstyrelsen har konstaterat att de noterat flera typer av vär-
den, men saknar medel för inköp. I och med detta är de förpliktigade att ge tillstånd 
för avverkning, förutom det generella hänsynstagande kring mindre partier som de 
kommit överens med fastighetsägaren om. Det aktuella naturvårdsområdet håller inte 
så hög naturvårdsklassning att andra myndigheter prioriterar det för skydd. Mot 
denna bakgrund har frågan väckts om kommunen kan bidra till skyddet genom ett 
kommunalt naturreservat. 
 
Markägaren är i dagsläget inte intresserade av att sälja skogsområdet alternativt stycka 
av området med höga naturvärden. Med detta som grund har Säters kommun i dialog 
med markägaren tagit fram ett förslag till markbyte för att komma åt det berörda 
skogsområdet. Förslag till markbyte grundar sig på en värdering som grundar sig i 
respektive part skogsbruksplan med ingående värden.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Forts. Sbn § 74 
 
Yrkande  
Magnus Gabrielson (MP) yrkar att förvaltningen fortsätter arbetet för att skydda Uv-
berget som är ett värdefullt naturområde från avverkning genom markbyte eller på 
annat sätt. 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att samhällsbygg-
nadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Magnus Gabrielson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
 
 
Kristoffer Olerås (C) deltar som föredragande, deltog ej i beslutet. 
 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
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