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Ej tjänstgörande ersättare 

Kristoffer Olerås, ordförande (C) 
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Övriga deltagare nämndsekreterare 
förvaltningschef, § 49-51, 58 
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bitr förvaltningschef 
tf miljö- och byggchef 
bygglovhandläggare § 52 
byggnadsinspektör, § 53 
vik miljöinspektör§ 54-55 
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Anna Nygren,  
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Underskrift 

Margareta Jakobsson 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-25 2 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 48 Dnr: SBN2018/0359 

Budget 2019 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 

1. Godkänna framtaget driftbudgetförslag för miljö- och byggnämnden med äs-
kande om utökning av budgetram.

2. Anta förslag till förstärkning om två miljöinspektörer med en utökning med
671 000 kr.

3. Fastställa nämndsplan 2019 för miljö- och byggnämnden med revidering av
miljömålen.

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2019 för miljö- och byggnämnden 2019. 

____________ 
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Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-25 3 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 49 

Ekonomi & budgetuppföljning 

Beslut:  
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av budgetuppföljning per 30 mars. Utfallet för miljö- och byggnadsnämn-
den är 26%. 

_________ 
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Miljö- och byggnämnden 2018-04-25 4  
   
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 50 Dnr: SBN2018/0314 
 
Utnämnande av dataskyddsombud 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att utnämna Kristina Mellberg till dataskyddsom-
bud för nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna 
ett dataskyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organi-
sationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen. 

 
Dataskyddsombudet ska också: 

• ge råd om konsekvensbedömningar 
• vara kontaktperson för Datainspektionen 
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 

 
Bakgrund 
Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen in och ersätter Personuppgiftslagen. 
Dataskyddsförordningen innehåller förstärkta regler för att skydda personuppgifter 
som behandlas av bl.a. myndigheter. 
 
__________ 
 
Delges 
Kristina Mellberg 
Kommunfullmäktige 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn  § 51 Dnr: SBN2018/0277 
 
Remiss Bostadsplan 2018-2022 
 
Beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar lämna synpunkter enligt nedan med förtydligande 
att framtagande av Bostadsplan är ett lagkrav samt påtala vikten av att uppdatera de 
fördjupade översiksplanerna (FÖP). 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden har fått remiss angående Bostadsplan 2018-2022 för Säters 
kommun. 
 
Synpunkter 

• Med utgångspunkt i visionen om 12 000 invånare vilka känner framtidstro 
och har livskvalitet behövs det säkerligen fler bostäder. Samtidigt måste vi 
också bevara/utveckla andra värden för att skapa de ”trygga och säkra boen-
demiljöer med fysisk tillgänglighet och möjlighet till utevistelse och lek i at-
traktiva miljöer” vi strävar efter enligt riktlinjerna (punkt 4). På något över-
siktligt sätt borde planen därför kommentera vad vi vet om upplevd trygg-
het/livskvalitet och vad som påverkar detta. Bullerstörning, tillgång till rekre-
ationsområden, GC-vägar, kollektivtrafik etc. är områden som behöver finnas 
med för att vi inte ska riskera att missa målet. 

• Det är oklart om det är en plan för hur tillgången till bostäder ska säkras 
inom den geografiska kommunen, eller för organisationen kommunens bo-
stadsbyggande. Utifrån detta kan vissa formuleringar behöva ses över. 

• På motsvarande sätt är det ibland lite oklart om plantexten avser gäller ”bo-
städer” som helhet eller vid nyproduktion. Vi kan därför behöva fundera på 
om övergångstid för ombyggnation behövs. 

• Vi har idag ett antal industriområden vilka egentligen skulle behöva flyttas 
eftersom de ligger på olämplig mark i relation till grundvattenskydd m.m. 
Man kan då fråga sig om dessa områden istället kan vara aktuella för bostads-
bebyggelse? 

• I kartorna finns olika färger och symboler. Det skulle underlätta för läsaren 
om dessa förklarades. På motsvarande sätt skulle en tabell med kartobjekten i 
nummerordningen underlätta möjligheten till överblick. 

• En viss språklig översyn av planen rekommenderas… 
• De enskilda kartobjekten/planområdena väcker i sig egna funderingar. Exem-

pelvis måste skolornas/förskolornas användning av exkursions- och ut-
flyktsområden finnas med som underlag vid planeringen. Vidare diskussioner 
om detta får dock hänskjutas till den egentliga planprocessen.  
 
 

forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 51 forts 
 
Hälsosam miljö 

• Flera tilltänkta områden är bullerutsatta :  
• Trafik buller ev G6, S13, S8, S14, S2A och B. Bullerutredningar kan vara 

lämpliga att göra för dessa områden. 
• Buller från sågen ev S17 och S22 
• Ev Förorenad mark pga tidigare avfallsverksamhet förbränning och deponi 

S25 och S19. Markundersökningar av dessa områdena behöver göras. 
• SI1 i närheten till detta område finns en nedlagd avfallsdeponi som ev behö-

ver bättre sluttäckning. I närheten har det tidigare funnits sågverksamhet som 
har medfört att det finns förorenade områden. Detta området behöver un-
dersökas för att utreda vilken risk det finns för människors hälsa och miljön. 
Dessa områden nyttjas idag som strövområde. 

• I planen skrivs ”bostaden ska vara en hälsosam miljö att vistas i och om-
kring” detta innebär att ovan nämnda områden kanske inte kan tillgodose 
detta. 

• S17 är ett tätortsnära område som bör bevaras. 
• En del tomter (Gustafs: G3 och G7A, Skedvi: SK1A) verkar ligga under vat-

tennivån som motsvarar beräknat högsta flöde. 
 

Riktlinjer för ett varierat bostadsutbud 
• Det kanske borde tillskapas bostäder för äldre och personer med funktions-

nedsättning i närhet till servicehus eller någon annan mötesplats för dem.  
 

Riktlinjer för byggteknik och miljö 
• Nyproducerade flerbostadshus bör förses med solpaneler kanske till och med 

vara off grid. 
• Livscykelanalyser ska göras för varje sådant objekt. Därefter kan bedöm-

ningen om det är ekonomiskt försvarbart göras. Miljötänket ska inte alltid 
vara understället kravet på om det är ekonomiskt försvarbart. 
 

• G7A Enbacka 4:7 vid älven. Detta område kan vara svårt/olämpligt att be-
bygga de det utpekat jorbruksblock i översiktsplanen samt att det delvis ligger 
inom strandskyddat område. 

• G8 Expansionsyta för Enbackagården. Området utanför den befintliga detalj-
planen är markerad som jordbruksblock i översiktsplanen och därför olämp-
lig / svår att planlägga och bebygga. 
 

Felskrivning 
• S3 Punkthusen Skönvik. Detaljplan saknas 

 
__________ 
Delges: Kommunstyrelsen 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-25 7 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 52 Dnr: SBN2018/0251 

Tjället 5 – Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar: 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b §, punkt 1, Plan- och bygglagen

(2010:900).
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan-och

bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt PBL 10 kap. 14 § och
22 §, krävs inte i detta ärende.

3. Som kontrollplan fastställs att byggherren ska anmäla att åtgärden är avslutad och
att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. Kontrollplanen ska lämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö och Byggenheten. Efter det utfärdas
slutbesked enligt PBL 10 kap. 4 §.

Avgiften för bygglovet är 3 458 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med glasad altan med 19,2 m2 bruttoyta. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyg-
gelse. Den sökta tillbyggnaden är tänkt att placeras på del av prickområde därav avvi-
kelse från detaljplan. 

Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att ägare av angränsande fastigheter har underrättats om ansökan 
och har getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen) Inga yttran-
den med erinringar har inkommit. 

Skäl 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 § punkt 1. Åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagens 9 och 10 kap. 

Upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), om 
den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 
från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/be-
skrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet. 

__________ 
forts 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-25 8 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 52 forts 

Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Ritningar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Kontrollplan uterum PBL 

Sändlista 
Beslutet delges: sökande 
Kungörelse av beslut till: Kända sakägare 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-25 9 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn  § 53 Dnr: SBN2018/0247 

Mora 3:9 – Nybyggnad av enbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar: 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbeskedet gäl-
ler med redovisad omfattning och placering i enlighet med inkomna hand-
lingar.

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 598 kronor (i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage, tilltänkt 
avstyckning. Avstyckningen är tänkt att bli cirka 1300 m2.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen be-
byggelse. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten- och 
avlopp. Marken i området är bedömd som lågriskområde för markradon. 

Inkomna yttranden 
Ärendet har skickats på remiss till grannar, Dala Elnät AB, Gatuenheten och VA-en-
heten. VA-enheten har yttrat sig och bedömer att det är möjligt att koppla upp sig till 
det kommunala VA-nätet. Positivt yttrande har inkommit från Dala Elnät och gatu-
enheten också.  

En berörd sakägare har yttrat sig och skriver att Mora by har förändrats radikalt de 
senaste 30–40 åren och att endast en del av den gamla bykärnan finns kvar. Man där-
för bör undvika förtätning av de få öppna marker som finns kvar för att bevara den 
gamla bykänslan.  

Ett par andra grannar skriver att de inte har något emot att positivt förhandsbesked 
ges men anser att man bör ställa krav på att byggnaden skall gå i gammal stil för att 
passa in på gatan.  

Skäl till beslut 
Tillräckliga skäl till ett negativt förhandsbesked anses inte finnas. Åtgärden får anses 
förenlig med översiktsplanen och positivt förhandsbesked beviljas därför med stöd 
av 2 och 9-10 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Forts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Forts. Mbn § 53 

Upplysningar 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 §

plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 §
plan- och bygglagen (2010:900).

__________ 

Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet 

Sändlista 
Beslutet delges: Sökande – Emil Blad & Nikki de Jong 
Kopia av beslut till: Sakägare som yttrat sig 
Kungörelse av beslut till: Berörda sakägare 
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Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn  § 54 Dnr: ECOS 2014–56 

Ansta 18:1 – Ansökan om dispens av åtgärd bristfällig avloppsan-
läggning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
- ge xxx (xxxxxx–xxxx) dispens och låta hon använda befintlig avloppsanläggning 

till 2019-06-30 istället för 2018-12-31 och därefter söka ny dispens om hon då 
fortfarande bor kvar på fastigheten

- förelägga xxx att meddela miljö- och byggenheten när antingen fastighetens hyrs 
ut eller byter lagfaren ägare

- att skicka beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregist-
rets inskrivningsdel. 

Beslutet meddelas med stöd av 2 kap 3, 7 §§, 26 kap 9, 15, 21 §§ miljöbalken 
(1998:808), 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 
samt 27 § förvaltningslagen (1986:223). 

Miljö- och byggenhetens ståndpunkt 
Motiveringen till denna bedömning är att det inte sker tillräcklig slamavskiljning och 
att ett efterföljande reningssteg saknas. Fastigheten ligger inom avrinningsområde för 
sjön Hönsan som är övergödd och därmed ett område med hög skyddsnivå gällande 
miljöskydd. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid inspektion av avloppet 2009-11-17 på fastigheten Ansta 18:1 så konstaterade föl-
jande brister: 

• Otillräcklig slamavskiljning
• Det finns inget efterföljande reningssteg

En inspektionsrapport (kommunikation) skickades 2016-10-18 angående dokumente-
rade brister som sågs under inspektionen 2009-11-17 och att Samhällsbyggnads-
nämnden hade för avsikt att besluta om att förbjuda utsläpp av otillräckligt spillvatten 
från Ansta 18:1.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-07 att från och med 2018-12-31 för-
bjuda utsläpp av hushållsspillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastig-
heten Ansta 18:1. 

Telefonkontakt 2018-02-28 med xxx, dotter till fastighetsäga-ren xxx gällande 
utsläppsförbudet på fastigheten Ansta 18:1 och hur de nu skulle gå vidare då 
utsläppsförbudet snart börjar att gälla.  

forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Forts Mbn § 54 

Ansökan om dispens av åtgärd bristfällig avloppsanläggning inkom 2018-03-20 till 
miljö- och byggenheten.  

__________ 

Bilagor 

Ansökan om dispens av åtgärd bristfällig avloppsanläggning 
Fullmakt 
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Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn  § 55 Dnr: ECOS 2017–278 & 2017–279 

Uppbo 6:3 och 6:5 – ansökan om dispens av åtgärd bristfällig av-
loppsanläggning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
- ge xxx (xxxxxx–xxxx) uppskov ytterligare två månader för att byta 

avloppsanläggning till 2018-12-31 istället för 2018-10-31 som det står i beslutet 
om förbud att släppa ut hållshållsspillvatten till bristfällig avloppsanläggning.

- att skicka beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregist-
rets inskrivningsdel. 

Beslutet meddelas med stöd av 2 kap 3, 7 §§, 26 kap 9, 15, 21 §§ miljöbalken 
(1998:808), 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 
samt 27 § förvaltningslagen (1986:223).  

Miljö- och byggenhetens ståndpunkt 
Motivering till beslutet är att det att fastigheterna ligger inom ett vattenskyddsområde 
uppe på en ås med kommunal dricksvattentäkt uppströms fastigheterna. Det saknas 
dessutom ett efterföljande reningssteg.   

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid inspektion av avloppet 2017-05-18 på fastigheterna Uppbo 6:3 och Uppbo 6:5 
(gemensamhetsanläggning) så konstaterade följande brister: 
Det finns inget efterföljande reningssteg. 

En inspektionsrapport (kommunikation) skickades 2017-09-15 angående dokumente-
rade brister som sågs under inspektionen 2017-05-18 och att Miljö- och byggnämn-
den hade för avsikt att besluta om att förbjuda utsläpp av hushållsspillvatten till den 
bristfälliga avloppsanläggningen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-10-16 att från och med 2018-10-31 för-
bjuda utsläpp av hushållsspillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.  

Telefonkontakt 2017-10-18 med xxx ordförande i xxx gällande 
utsläppsförbudet för den gemensamma avloppsanläggningen för Uppbo 6:5 och 6:3.  

Telefonsamtal 2018-03-21 med xxx tidigare ägare av Uppbo 6:5 gällande 
utsläppsförbudet för den gemensamma avloppsanläggningen för Uppbo 6:5 och 6:3.  

Forts. 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Forts. Mbn § 55 

E-post till xxx 2018-03-21 utifrån samtalet tidigare under dagen. Information om
anståndsansökan och att intyg behövs om man ska vara ombud för någon.

Telefonsamtal 2018-04-05 med xxx ordförande i xxx med allmän information 
gällande anståndsansökan.   

Anståndsansökan inkom till miljö-och byggenheten 2018-04-09. I ansökan ville xxx 
även veta om kommunen kommer dra in kommunalt avlopp och om de i så fall kan 
koppla sig på detta. 

VA- utbyggnadsplan pågår, men inget beslut är fattat ännu. Utbyggnadsplanen 
beräk-nas vara klar slutet av 2018/början av 2019. Det är osäkert om det blir 
kommunalt avlopp där fastigheterna ligger och när det eventuellt det kommer att ske 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn  §  56 

Verksamhetsinformation 

Beslut:  
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning: 
Verksamhetsinformation miljö- och byggenheten. Redovisning av nya, pågående och 
inkomna ärenden till enheten, personalomsättning mm. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn  § 57 
 
Arbetsmiljö och personalfrågor 
 
Beslut:  
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning: 
Information om arbetsrum för personalen. 
 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-25 17  
   
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn 58  
 
Information projekt genomfart och dubbelspår 
 
Beslut 
Miljö och byggnämnden tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning  
Information från förvaltningen om projekt genomfart och dubbelspår samt OKQ8 
och fasta paviljongen. 
 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 59 
 
Utbildning - bygg 
 
Utbildning i: 

• Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 60 
 
Inbjudan kurser m m 
 
F-SBN2018/0029  
Inbjudan Miljöfordonsdagen 2018 – 3 maj i Kungsbacka 
 
Inbjudan till utbildning i GDPR 16 maj. 
 
Ordföranden deltar i årskonferens FABH, förbundet för allmänt hälsoskydd 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 61  
 
Redovisning av delegationsbeslut byggärenden tiden 2018-03-01—2018-
03-31 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förteck-
nas i protokoll av 2018-04-25, § 61 
 
SBN2018/0075 Björkled 7:9 Nybyggnad av komplementbygg-

nad (garage) 
RH 

SBN2018/0202 Mora 32:7 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2018/0125 Enbacka 19:112 Tillbyggnad av enbostadshus (far-
stukvist) – ej bygglovpliktig åtgärd 

RH 

SBN2018/0166 Skenshyttan 
16:31 

Installation av hiss i enbostadshus 
– ej bygglovpliktig åtgärd 

BK 

JN2018/0003 Säter 3:5 Ändring av brandskydd i Dalstu-
gan, Säterdalen – ej bygglovpliktig 
åtgärd 

BK 

SBN2017/0844 Iris 1 Ändring av ventilationssystem i 
flerbostadshus/affärsbyggnad – ej 
bygglovpliktig åtgärd 

RH 

SBN2018/0076 Junkern 4 Rivning av del av tak på restaurang 
(brandskadat tak) 

BK 

SBN2017/0479 Skenshyttan 3:7 Förlängning av bygglov (nybygg-
nad av fritidshus dnr 2012000056) 

BK 

SBN2018/0077 Övre Heden 
21:6 

Nybyggnad av idrottsanläggning 
för bågskytte 

RH 

SBN2018/0245 Bodarne 22:3 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2018/0026 Skedvi Kyrkby 
1:4 

Nybyggnad av komplementbygg-
nad (härbre) 

RH 

SBN2018/0259 Solvarbo 33:6 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2017/0992 Utsikten 6 Tillbyggnad av enbostadshus och 
installation av eldstad/rökkanal 

BK 

JN2018/0002 Mora 13:35 Avskrivning av ärende gällande an-
läggande av två fotbollsplaner samt 
parkeringsplats 

BK 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Forts Mbn § 61 
 
SBN2018/0254 Yttre Heden 6:4 Avskrivning av ärende gällande till-

byggnad av enbostadshus – ej 
bygglovpliktig åtgärd 

BK 

SBN2018/0265 Österbo 2:1 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2017/0333 Säter 4:5 (Jun-
kern 4) 

Tidsbegränsat periodiskt bygglov 
för uteservering 1/5 – 30/9 år 
2018-2019 

BK 

SBN2017/0387 Mora 8:76 Nybyggnad av torn och teknikbod 
(site NB64981A) 

BK 

SBN2018/0280 Fäggeby 13:2 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2018/0291 Bispbergshyttan 
62:1 

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2018/0262 Dvärgen 2 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2018/0290 Dvärgen 2 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 62 
 
Redovisning av delegationsbeslut miljöärenden tiden 2018-03-01—
2018-03-31 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förteck-
nas i protokoll av 2018-04-25, § 62. 
2017-504 Fäggeby 25:2 Tillstånd till inrättande av avlopps-

anläggning för WC och BDT 
VL 

2018-026 Enbacka 19:50 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2018-024 Bodarne 9:2 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2018-041 Djupdalen 18:2 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2018-051 Landa 2:5 Beslut om registrering av livsme-
delsanläggning samt avgift för regi-
streringen 

UL 

2018-029 Landa 18:10 Tillstånd till inrättande av avlopps-
anläggning för WC och BDT 

VL 

2018-043 Näcken 15 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2018-073 Skedvi Kyrkby 34:2 Beslut om registrering av livsme-
delsanläggning samt avgift för regi-
streringen 

UL 

2018-080 Arkhyttan 10:5 Beslut om nedsättning av årlig av-
gift för tillsyn enligt miljöbalken 

HO 

 
__________ 
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