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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 63 Dnr: SBN2017/1094 
 
 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
 
Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar anta förslaget till handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har antagit en policy mot hedersrelaterat våld. Utifrån policyn 
ska nämnderna ta fram handlingsplaner för den egna verksamheten 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 64   
 
 
Utbildning områdesbestämmelser och byggnadsordning i Bispberg 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildning områdesbestämmelser och byggnadsordning i Bispberg 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 65 Dnr: SBN2018/0341 
 
 
Knutsbo 1:10 tillbyggnad av enbostadshus 
 
Beslut 
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 § planoch 
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 §. 
 
4. Avgiften för bygglovet är 5 051 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med glasad altan med 22 m2 

bruttoyta. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom område med områdesbestämmelser och inom 
sammanhållen bebyggelse. 
 
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 yttranden med erinringar har inkommit. 
Remiss har skickats till Martin Åhrén, författaren av den gällande 
områdesbestämmelsen, där två förslag presenterades. Ett förslag utan staket och 
ett förslag med staket utanför skjutpartierna. I sitt yttrande skriver han att den 
lättare konstruktionen utan staket (enligt ansökan) gör sig bäst.  
 
Skäl till beslut 
- Åtgärden innebär en liten avvikelse från områdesbestämmelsen 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 planoch 
bygglagens 9 och 10 kap. 
- Huset är byggt på 50-talet och har ett modernare utseende som liknar dom 
flesta bostadshus efter landsvägen, till skillnad från de gamla gruvbostäderna 
längre upp i Bispberg, och Nedre Stubbersbos främsta värden finns i den täta 
bebyggelsen längs vägen.   Forts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Forts. MBN § 65 
 
 
 
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/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Ritningar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Kontrollplan uterum PBL 
Bilaga 4 – Yttrande från Martin Åhrén 
 
Sändlista 
Beslutet delges: sökande 
Kungörelse av beslut till: Kända sakägare   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 66 Dnr: SBN2018/0167 
 
 
Arkhyttan 20:4 – Nybyggnad av mast med teknikbod 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig god-

tas byggherrens förslag: 

Namn: Anders Hedén 

Adress: S:t Göransgatan 69, 112 38 Stockholm 

3. Avgift för bygglov är beräknat till 17 336 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en 36 meter hög radiomast och tillhörande 
teknikbod på fastigheten Arkhyttan 20:4. Det är en befintlig sändare, som tidigare 
suttit på fabrikens skorsten på fastigheten Arkhyttan 8:16 som flyttas. Skorstenen är i 
så pass dåligt skick och sändaren behöver därför en ny placering, varav ansökan om 
bygglov för radiomast och teknikbod söks på fastigheten Arkhyttan 20:4. 
    
Förutsättningar  
Fastigheten ligger inom översiktsplan för Säters Kommun och inom sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  
Ärendet har skickats ut på remiss till grannar och berörda remissinstanser. En annons 
har lagts ut i Säterbladet för att nå så många som möjligt.  
Motstridiga yttranden har inkommit från ett antal grannar. De skriver i sina yttranden 
att placeringen är olämplig då det finns andra alternativa platser att uppföra masten 
på längre bort ifrån den täta bebyggelsen. De skriver också att de är oroliga över 
strålningen som sändaren kommer att avge. Sökanden har getts tillfälle att yttra sig 
över inkomna yttranden och har inkommit med en skrivelse där de bestrider att de 
synpunkter som inkommit är skäl nog att neka bygglov för sökt åtgärd. 
     
     Forts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Forts. MBN § 66 
 
 

Skäl till beslut 
31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbe-
stämmelser. 
 
Byggnadsnämnden har i frågan enbart prövat förutsättningarna för att uppföra en 
mast på platsen. Sändaren är enligt plan- och bygglagen ej bygglovspliktig och ska 
därför inte tas med i bedömningen. Sändaren och den eventuella strålningen som av-
ges regleras av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Masten placeras cirka 100 meter ifrån närmsta fastighet och omgärdas av skog. Mas-
ten som anläggning bedöms inte medföra sådan olägenhet som anges i plan- och 
bygglagens 2 kap. § 9.  

 
Upplysningar 
° Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  
° Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt sam-

råd bifogas, se bilaga 3.  
° Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), om 

den åtgärd som lovet avser inte har på börjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

° Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny rit-
ning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjande. 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Kallelse till tekniskt samråd 
 
Delge beslutet till: Sökande – 3GIS AB (Olof Rosenström) 
Kopia av beslut till: Kontrollansvarig, Anders Hedén och fastighetsägare, Anders 
Karlsson 
Kungörelse av beslut till: Kända sakägare 
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Mbn § 67 Dnr: JN2018/0004 
 
 
Säter 3:5 – Rivning och tillbyggnad (del av loge) samt påbyggnad av 
gödselplatta 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b punkt 1 § plan- och bygglagen 

(2010:900). 
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900). 
3. Startbesked för att påbörja rivningen ges med stöd av 10 kap. 3 § plan- och bygg-

lagen (2010:900). 
4. För att genomföra byggåtgärderna krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansva-

rig godtas byggherrens förslag: 

Namn: Gunnar Johansson 

Adress: Kaserngården 4, 791 40 Falun 

5. Avgiften för bygg- och rivningslovet är beräknat till 23 888 kronor (i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas 
separat. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygg- och rivningslov för rivning och tillbyggnad av loge vid Säter-
bygdens Ridklubb. Del av befintlig loge rivs och ny loge uppförs på en yta av 344 m2 

bruttoarea. Befintlig gödselplatta ska saneras och byggas på med väggar och tak och 
användas som kallförråd/maskinhall. 
    
Förutsättningar  
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse. 
Sökt åtgärd strider mot detaljplanen vad gäller antalet våningar. I detaljplanebestäm-
melserna framgår att maximalt en våning är tillåten i området. 
Sökt tillbyggnad är tänkt att vara två våningar. 
Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  
Ärendet har skickats ut på remiss till berörda sakägare och berörda remissinstanser.  
Inga motstridiga yttranden har inkommit från berörda sakägare. Ett yttrande från 
Dala Elnät AB har dock inkommit där de informerar om de ledningar som går i när-
heten av tillbyggnaden och vill att byggherren säkerställer att ledningarnas drift och 
funktion inte äventyras. 
Kommunen har svarat på detta och en inmätning av ledningarna ska göras innan 
byggnationen drar igång så att man inte äventyrar ledningarnas drift och funktion. 
      

Forts.    
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Forts. MBN § 67 
 

 
Skäl till beslut 
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd 
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig 
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna an-
vändas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 
Maximalt tillåten byggnadshöjd står i bestämmelserna angiven till 7 meter. Tänkt till-
byggnad uppfyller detta krav. 
 
Byggnadshöjden uppfylls och avvikelsen med två våningar bedöms utgöra en mindre 
avvikelse.  
 

 
Upplysningar 
° Byggåtgärderna får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbe-

sked (enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  
° Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt sam-

råd bifogas, se bilaga 3.  
° Ett bygg- och rivningslov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen 

(2010:900), om den åtgärd som lovet avser inte har på börjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

° Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny rit-
ning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjande. 

 
 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Kallelse till tekniskt samråd 
 
Delge beslutet till: Sökande – Säters Kommun Fastighetsenheten (Per-Olov Grund-
ström) 
Kopia av beslut till: Kontrollansvarig, Gunnar Johansson 
Kungörelse av beslut till: Kända sakägare 
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Mbn § 68 Dnr: SBN2018/0472 
 
 
Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
 

1. Delegera till ordförande att besluta i samtliga ovk-förelägganden för fastighet-
erna enligt bilaga 1. 

2. Förelägga XX (Fastighetsägare + Personnummer/Organisationssnummer) 
vid vite av (50 000 kronor för FTX och 25 000 kronor för övriga system) att 
se till att en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avseende bygg-
nad/er på fastigheten XX (Fastighetsbeteckning) inkommer till Samhällsbygg-
nadsförvaltningen senast 2018-10-01. 

 
Fastighetsägare och byggnad: 
XX (Fastighetsägare) 
Byggnaden används till XX (verksamhet/användning) 

 
Ärendebeskrivning 
Byggnadens ägare har inte inkommit med besiktningsprotokoll av ventilationssystem, 
trots två skriftliga påminnelser, ett 2017 och ett 2018. Ärendet har även kommunice-
rats med fastighetsägaren som getts tillfälle att yttra sig över förvaltningens förslag till 
beslut. Inget yttrande har inkommit. 
     
Inkomna yttranden 
Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig över förvaltningens förslag till beslut. 
Fastighetsägaren har dock inte inkommit med något yttrande.  

 
Skäl till beslut 
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och bygg-
förordningen (2011:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskon-
troll av fastighetens ventilationssystem. 

Återkommande besiktning ska enligt 5 kap. § 1 plan- och byggförordningen på be-
siktningspliktiga ventilationssystem.  

Dessutom ska ett exemplar av besiktningsprotokollet skickas till samhällsbyggnads-
förvaltningen enligt kap 5 § 5 plan- och byggförordningen (2011:338). 

Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen kan fastighetsägaren föreläggas om inte ven-
tilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat 
med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen. 

    Forts. 
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Forts. MBN § 68 
  
I detta fall finns ett XX system(Ventilationssystem) som ska kontrolleras med XX års 
intervall (3 eller 6).  

Enligt senaste besiktningsprotokollet daterat xx (besiktningsdatum) med besiktnings-
resultat xx (Godkänt ska nästa ordinarie besiktning göras senast xx (nästa besikt-
ningsdatum) /Ej godkänt ska ombesiktning göras snarast. 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Excellista över aktuella fastigheter att förelägga 
 
Delge beslutet till: Fastighetsägaren 
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Mbn § 69 Dnr: E 2017 - 501 
 
 
Övre Heden 5:17 – Klagomål på trafikbuller 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avsluta ärendet om klagomål på trafikbuller vid 
fastigheten Övre Heden 5:17. 
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Hörnaeus har den 26 oktober 2017 kommit in till miljö- och byggenheten 
med klagomål på vägtrafikbuller från väg 780 på hennes fastighet Övre Heden 5:17. 
 
Trafikverket har genomfört en bullerutredning på fastigheten. Bullernivån har tagits 
fram i enlighet med riktlinjerna i ”Nordisk beräkningsmodell för vägtrafikbuller”. Ut-
redningen baseras på trafikmängder, hastighet, terrängen mellan bostadshus och väg, 
vägens profil, avstånd mellan bostadshus m.m. De beräknade bullernivåerna vid bo-
stadshusets fasad är följande: 
 
 Beräknade ljud-

nivåer  
(dBA) 

Trafikverkets 
åtgärdsprogram 
(dBA) 

Riktvärden 
för god 
miljö2 

(dBA) 

 Första 
våning 

Andra 
våning 

  

Inomhus, ekvivalent 
ljudnivå 34 33 40 30 

Inomhus, maximal-
nivå nattetid 53 53 551 45 

Utomhus, ekvivalent 
ljudnivå (vid fasad) 60 59 65 55 

Utomhus, maximal-
nivå 

79 79  70 

1 Maximalnivå som överstigs mer än fem gånger per natt (kl. 22-06). 
2 En god miljö motsvaras av de bullervärden för ny- och ombyggnader som Riksdagen har fastställt i 
samband med Infrastrukturpropositionen (1996/97:53). 
 
Observera att Trafikverket i sitt svar, daterat 2017-10-04, kastat om siffrorna för 
andra våningen. Dessa har därför korrigerats här i enlighet med samtal 2018-05-14 
med utredaren Mona Vestman på Trafikverket. 

 
 
     Forts.  
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Forts. MBN § 69 
 
 
Skäl till beslut 
Miljö- och byggenheten kan konstatera att de beräknade värdena överstiger riktvär-
dena för en god miljö. Kerstin Hörnaeus kan alltså sägas ha rätt i att trafikbullret lig-
ger på en nivå som kan vara störande. Samtidigt noteras att värde ligger under nivåer 
för åtgärder i Trafikverkets åtgärdsprogram. Vi kan därför konstatera två saker: 

1. Det måste generellt sett vid bulleråtgärder vara rimligt att rikta samhällets insatser 
så att de värsta fallen åtgärdas först. 

2. Utifrån det rättsläge som råder tror vi inte att kommunen skulle ha någon större 
framgång i att i en process mot Trafikverket, driva krav på åtgärder även vid de 
nu aktuella nivåerna. En förutsättning skulle i så fall vara att vi kan påvisa exem-
pelvis generella fel i de bedömningsgrunder som använts vid beräkningarna. 

 
Miljö- och byggnämnden anser inte att det finns några andra omständigheter i detta 
fall som skulle motivera ett avsteg från åtgärdsprogrammet enligt infrastrukturpropo-
sitionen 
 
Av 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808, MB) framgår att alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs 
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda män-
niskors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygi-
enisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig 
(9 kap. 3 § MB). Även störningar som påverkar välbefinnandet i inte ringa grad om-
fattas (prop. 1997/98:45 del 2 sid. 109). Buller är en sådan störning som kan innebära 
en olägenhet för människors hälsa. 
 
Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal domar (se t.ex. M 3434-06, M 3491-07 
och M 5959-11) prövat frågor om åtgärder mot vägtrafikbuller och kommit fram till 
att det finns ett behov av att åtgärda vägtrafikbuller samt att utgångspunkten är att 
åtgärderna ska syfta till att bullernivåerna begränsas till vad som motsvarar en god 
miljö. Vid prövning enligt miljöbalken har god miljö i praxis ansetts motsvara de rikt-
värden för ny- och ombyggnationer som framgår av prop. 1997/97:53 (se t.ex. M 
2817-07, M 3482-08 och M 5958- 11): 
 
• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 

Forts. 
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Forts. MBN § 69 
 
 
När det gäller befintliga miljöer som utsättas för vägtrafikbuller anges i infrastruktur-
propositionen att i en första etapp bör ett åtgärdsprogram genomföras som syftar till 
att klara vissa angivna nivåer på buller i vart fall inomhus för fastigheter med en ekvi-
valentnivå utomhus om 65 dBA eller mer. I Mark- och miljööverdomstolens praxis 
har det med denna utgångspunkt normalt inte ansetts rimligt att i befintliga miljöer 
kräva åtgärder om bullernivån utomhus inte överstiger 65 dBA ekvivalentnivå. 
 
Upplysningar 
Detta beslut är taget med stöd av 9 kap. 3 §, 26 kap. 9 § och 2 kap. 3 och 7 §§ miljö-
balken (1998:808). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
 
 
Sändlista 
Beslutet delges: Trafikverket 
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Mbn § 70 Dnr: 2014000526 
 
 
Remiss JO gällande Mora 31:3 
 
Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
1. Miljö- och byggnämnden delegerar till Nämndsordföranden att tillsammans med 

Miljö- och byggförvaltningen svara på remissen från JO.  

 

Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller en remiss från JO, riksdagens ombudsman i fråga om ett anmälningsä-
rende av en förmodad olovligt uppförd mur. 
 
Förutsättningar 
I samband med en nybyggnation av en villa (2006) så har en mur byggts i närheten av 
fastighetsgränsen. Grannen har anmält denna mur som olovligt bygge 2014. 
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Mbn § 71   
 
 
Ekonomi- och budgetuppföljning 

 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
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Mbn § 72   
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Statistik 
Överklagade ärenden 
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Mbn § 73   
 
 
Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 
Mitten av juni börjar en till planarkitekt. 
Rekrytering av livsmedelsinspektör och avloppsinventerare pågår. 
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Mbn § 74   
 
 
Delgivningar 
 
FAH har bytt namn till Sveriges miljökommuner, Kristoffer Olerås har varit på kon-
ferens.  
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Mbn § 75   
 
 
Inbjudan kurser m m 
 
F-SBN2018/0051, SKL, Hot, hat och våld mot förtroendevalda  

 
F-SBN2018/0040, SKL, Kartläggning av samverkansrelationer med civilsamhället   
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Mbn § 76   
 
 
Delegationsbeslut byggärenden tiden 2018-04-01—2018-04-30 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förteck-
nas i protokoll av 2018-05-30, § 76 
 
SBN2018/0297 Borgen 14 Anmälan om installation av 

eldstad/rökkanal 
RH 

SBN2018/0306 Skedvi Präst-
gård 1:2 

Rivning/nedtagning av skylt på fa-
sad 

RH 

SBN2018/0076 Junkern 4 Återuppbyggnad av brandskadat 
tak, installation av nytt ventilat-
ionsaggregat samt ommålning av 
fasad 

BK 

SBN2018/0250 Nybo 1:1 Nybyggnad av teknikbod/nodhus RH 

SBN2018/0257 Nedernora 
1:122 

Tillbyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens 

RH 

SBN2018/0322 Rätten 10 Utvändig ändring av enbostadshus 
(inglasning av befintlig altan) 

RH 

SBN2018/0177 Uggelbo 15:3 Tillbyggnad av enbostadshus (far-
stukvist) 

RH 

SBN2018/0139 Nedre Stub-
bersbo 8:3 

Tillbyggnad (veranda), ombyggnad 
(tak) samt utvändig ändring (dörr) 
av enbostadshus 

RH 

SBN2018/0281 Yttersätra 2:7 Strandskyddsdispens för tillbygg-
nad av enbostadshus 

RH 

SBN2018/0356 Stenverken 1:5 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2018/0021 Bispbergs Gruv-
skog 1:3 

Nybyggnad (garage/förråd) och 
rivning (carport) av komplement-
byggnad 

RH 

SBN2018/0357 Arkhyttan 10:5 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2018/0368 Rätten 17 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

RH 

SBN2018/0373 Odalmannen 3 Tillbyggnad av enbostadshus (in-
glasad altan) 

RH 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-05-30 22  
   
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SBN2018/0339 Fordonet 1 Ombyggnad av industribyggnad 
(installation av portar) 

BK 

SBN2018/0344 Norbohyttan 
4:15 

Strandskyddsdispens för tillbygg-
nad av komplementbyggnad (gäst-
stuga) 

RH 
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Mbn § 77 
 
 
Delegationsbeslut miljöärenden tiden 2018-04-01—2018-04-30 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förteck-
nas i protokoll av 2018-05-30, § 77 
 
2018-084 Naglarby 44:6 Anmälan om installation av värme-

pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2017-544 Skedvi-Fiskarbo 4:6 Tillstånd till inrättande av avlopps-
anläggning för WC och BDT. 

VL 

2018-045 Björänget 11:2 Tillstånd till inrättande av avlopps-
anläggning för WC och BDT 

VL 

2018-097 Arkhyttan 20:4 

 

 

Samråd för uppförande av fack-
verkstorn 

SJ 

2018-083 Solvarbo 22:11 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2018-085 Hemmet 2 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 
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Mbn § 78   
 
 
Övriga frågor 
 
Bispbergs Herrgård, fråga om brandskydd. 
Information om utbildningspunkt Vattendirektivet. 
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