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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum klockan 08:30-12:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Kristoffer Olerås, ordförande (C) 
Lisbeth Ander (S)  ersättare för Kakis Ziliaskoudis (S) 
Östen Stenberg (C)  
 
 
 
 

Övriga deltagare Camilla Andersson nämndsekreterare 
Mikael Spjut biträdande förvaltningschef §§ 74-82 
Helena Olander miljö- och byggchef 
Pär Jerfström kommundirektör §§ 75-76 
Ingela Johansson miljöinspektör §§ 76-78,  
Helene Hedin registrator §§ 79-81 
Veronica Carlsson förvaltningsekonom § 82 
 
 

Utses att justera Östen Stenberg 
Justeringens  
plats och tid 

Rådhuset 2019-06-12 klockan 18:30 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 74-85  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Kristoffer Olerås  

 Justerande   
 Östen Stenberg  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2019-06-12 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-06-13 Datum för  

anslags nedtagande 2019-07-05 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 74       
 
 
Kurser och inbjudningar 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar anmäla Östen Stenberg och Christer Eriksson till 
Dricksvatten och avlopp 31 oktober. Lisbeth Ander till seminarie avfallsjuridik. 
 
Kurser och inbjudningar 
F-SBN2019/0105 Dricksvatten och avlopp 31 oktober 2019 
F-SBN2019/0168 Så skapas en superkommun 
F-SBN2019/0170 Delta i ett europeiskt nätverk för stadsdelars klimatomställning 
F-SBN2019/0173 Seminarie avfallsjuridik 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 75       
 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
 

• Tillväxt och tillsyn 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 76    Dnr: ECOS2019-150 

    
 
 
Begäran om fortsatt arbete under 2019 med MIFO-klassat objekt på 
fastigheten Fabriken 7 

 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
- att inte göra någon omprioritering i 2019 års verksamhetsplanering för att driva 

arbetet vidare med MIFO-klassat objekt på fastigheten Fabriken 7. 
 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Fabriken 7, har identifierats som ett riskklass 2 objekt enligt  
MIFO-metoden. Verksamhetsutövaren på fastigheten har begärt fortsatt arbete med 
det identifierade objektet. 

 
MIFO-metoden 
MIFO-metoden består av ett antal steg för att tillsynsmyndigheten ska kunna arbeta 
strategiskt med förorenade områden. Det omfattar i allmänhet fyra steg; identifiering, 
inventering, undersökning av området samt åtgärd. Efter varje steg görs en  
bedömning om arbetet skall gå vidare eller inte. 
 
Identifiering går ut på att lokalisera platser där det finns eller har funnits  
verksamheter inom branscher som generellt anses medföra föroreningar 
Inventering innebär att mer information samlas in om de olika objekten, till exempel 
vilka kemikalier som använts och hur länge verksamheten pågått. Detta görs bland 
annat genom litteratur- och arkivstudier, intervjuer, platsbesök, samt eventuell  
provtagning. Utifrån dessa uppgifter görs en riskklassning, där områdets risk för 
människors hälsa och miljön bedöms. 
Inventerade områden prioriteras efter riskklassningen (i första hand områden som 
hamnat i riskklass 1 eller 2) och undersöks för att kartlägga föroreningarna. När det 
är klarlagt vilka föroreningar som finns och var de finns, görs en bedömning om det 
är aktuellt att sanera området. 
Vem som har ansvar för att undersöka området regleras i 10 kapitlet miljöbalken 
(MB). I första hand är det den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen  
ansvarig. Det är tillsynsmyndigheten som genomför ansvarsutredningen. 
 
Nästa steg enligt MIFO-metoden för Fabriken 7 
Det aktuella objektet på fastigheten Fabriken 7, har inventerats och riskklassats enligt 
MIFO-metoden till riskklass 2. Nästa steg i tillsynsmyndighetens arbete med  
förorenade områden är att genomföra en ansvarsutredning för att se om det finns 
någon ansvarig verksamhetsutövare för föroreningen och därmed skyldig att  
undersöka och genomföra eventuella åtgärder.    

Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning Mbn § 76 
 
 
Skäl till beslut 
I årets verksamhetsplanering har en prioritering gjorts utifrån befintliga resurser och 
de arbetsområden som resurserna gör stört samhälls- och miljönytta. Att driva  
arbetet vidare med förorenade områden som har klassats enligt MIFO, har inte  
prioriterats under 2019.  
 
Då det aktuella objektet inte medför någon akut fara för människors hälsa eller miljön, 
gör Miljö- och byggnämnden bedömning att den gjorda prioriteringen för 2019 ska 
kvarstå. 
 
Vill verksamhetsutövaren driva processen framåt och omklassa enligt MIFO-metoden, 
står det verksamhetsutövaren fritt att utföra de undersökningar som behövs. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 77   Dnr: ECOS 2018-000535    
 
 
Övre heden 9:131 – Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till ordförande att besluta i ärendet. 
 
    
     

  



 
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2019-06-12 7  
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Mbn § 78         
 
 
Utbildning - Milsbosjöarna 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
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Mbn § 79        
 
 
 
Dataskyddsförordningen 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
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Mbn § 80   Dnr: SBN2019/0460   
     
 
 
Registerförteckning GDPR Hero 
 
 
Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att upp-
rätta och administrera register över de behandlingar av personuppgifter som utförs i 
Miljö och byggnämndens verksamheter. Kategorier av personer som berörs, be-
nämns i registret. 
 
För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt regis-
terutdrag till personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Säters 
kommun av IT-systemet GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som 
hanteras, vilken lag som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge behand-
lingen ska pågå, vilka som har åtkomst till uppgifterna. 
 
Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. 
varje nämnd och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter 
som utförs.  
 
Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är person-
uppgiftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behand-
lingar som sker i dess verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska 
vara tillgänglig i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret 
göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten. 
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Mbn § 81   Dnr: SBN2019/0500    
     
 
 
Utnämnande av dataskyddsombud 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att utnämna Johan Dahlin till dataskyddsombud 
från 2019-09-01 för Miljö- och byggnämnden i Säters kommun.  
 
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 
Kristina Mellberg är tidigare utsedd av nämnden som dataskyddsombud. Kristina 
Mellberg slutar nu sin anställning i Säters kommun varvid ett nytt dataskyddsombud 
behöver utses av Miljö- och byggnämnden. 
 
 
Delges 
Johan Dahlin 
Kommunfullmäktige 
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Mbn § 82      
    
 
 
Ekonomi och budgetuppföljning 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
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Mbn § 83      
     
 
 
Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Rekrytering av livsmedelsinspektör pågår. 
Anställning av timanställd administratör. 
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Mbn § 84        
 
 
Redovisning av delegationsbeslut tiden 2019-05-01—2019-05-31 

 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som  
förtecknas i protokoll av 2019-06-12, § 84 
 
Miljöärenden 
 
2019-119 Backa 62:1 Tillstånd till avloppsanordning för 

WC- och BDT-avlopp 
RH 

2019-110 Solvarbo 45:11 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2019-139 Enbacka 19:112 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2019-062 Bodarne 13:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2017-033 Liljan 4 Beslut om avgift för handläggning 
av anmälan om avhjälpandeåtgär-
der vid växthus 

JS 

2018-529 Liljan 4 Beslut om avgift för handläggning 
av anmälan om avhjälpandeåtgär-
der vid cistern 

JS 

2018-609 Liljan 4 Beslut om avgift för handläggning 
av anmälan om avhjälpandeåtgär-
der vid utfyllnad 

JS 

2019-074 Ansta 17:1 Tillstånd till avloppsanordning 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2018-610 Jönshyttan 1:1 Beslut om avgift för handläggning 
av anmälan om snöupplag 

JS 

 
      Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 84 
 

2019-123 Övre Heden 
9:132 

Beslut om registrering av livsme-
delsanläggning samt avgift för regi-
streringen 

UL 

2019-140 Nyberget 25:2 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2019-130 Fäggeby 8:5 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2018-203 Sandvik 6:2 och 
6:3 

Tillstånd till avloppsanordning 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2019-077 Risshyttan 21:3 Tillstånd till avloppsanordning 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2017-419 Trollbo 1:2 Beslut om avgift för handläggning 
av anmälan om eget omhänderta-
gande av aska från förbränningsto-
alett 

JS 

2019-147 Murmästarbo 
1:1 

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

RH 

2019-146 Uppbo 6:6 Tillstånd för spridning av växt-
skyddsmedel inom yttre skyddsom-
råde för vattentäkt 

IJ 

2019-053 Mårtensgård 7:1 Tillstånd för spridning av växt-
skyddsmedel inom yttre skyddsom-
råde för vattentäkt 

IJ 

2019-044 Ovangårdarne 
6:28 och Mår-
tensgård 3:4 

Tillstånd för spridning av växt-
skyddsmedel inom yttre skyddsom-
råde för vattentäkt 

IJ 

2019-148 Odalmannen 8 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

 
 Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning MBN § 84 
 

Byggärenden 
 
Nya byggärenden 
 
SBN2019/0375 Arkhyttan 62:2 Anmälan om installation av 

eldstad/rökkanal. Startbesked. 
ABR 

SBN2019/0388 Övre Stub-
bersbo 5:9 

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal. Startbesked. 

ABR 

SBN2019/0368 Aklejan 5 Tillbyggnad av enbostadshus (al-
tan). Bygglov och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0155 Skenshyttan 
16:18 

Nybyggnad av fritidshus och två 
komplementbyggnader (gäststuga 
och förråd) samt installation av 
eldstad/rökkanal. Bygglov. 

BK 

SBN2019/0210 Solvarbo 104:1 Tillbyggnad av enbostadshus med 
ett inglasat uterum samt nybygg-
nad av en komplementbyggnad 
(orangeri). Bygglov och startbe-
sked. 

ABR 

SBN2019/0402 Mora 13:81 Tillbyggnad av enbostadshus (in-
glasning av altan och tak över en-
tré). Bygglov och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0395 Dvärgen 3 Tillbyggnad av komplementbygg-
nad med garage och hobbylokal. 
Bygglov och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0403 Gustavsbo 1:4 Strandskyddsdispens för tillbygg-
nad av komplementbyggnad 
(trädäck) 

ABR 

JN2019/0007 Enbacka 13:1 Fasadändring av sporthall (tillgäng-
lighetsanpassad entré samt byte av 
port). Bygglov och startbesked. 

ABR 

 
 Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 84 

 
SBN2018/0139 Nedre Stub-

bersbo 8:3 
Tillbyggnad (veranda) av enbo-
stadshus och byte av takmaterial 
samt nybyggnad av mur. Bygglov 
och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0442 Solvarbo 4:13 Utvändig ändring av komplement-
byggnader. Bygglov och startbe-
sked. 

BK 

SBN2019/0178 Säter 5:1 Nybyggnad av stall. Bygglov. BK 

SBN2019/0293 Solvarbo 46:9 Tillbyggnad av enbostadshus 
(skärmtak), fasadändring och till-
byggnad av lada, tillbyggnad av 
stall. Bygglov och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0285 Solvarbo 43:8 Rivning av befintlig altan samt till-
byggnad av enbostadshus (inglasad 
altan). Rivningslov, bygglov, start-
besked. 

ABR 

SBN2019/0374 Bodarne 23:2 Ändrad användning från uthus (del 
av) till butik. Bygglov och startbe-
sked. 

ABR 

SBN2019/0381 Gruvriset 15:1 Utvändig ändring av enbostadshus 
(fasadrenovering samt byte av 
fönster och dörr). Bygglov och 
startbesked. 

ABR 

SBN2019/0444 Cedern 7 Utvändig ändring av flerbostads-
hus (fasad- och fönstermålning). 
Bygglov och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0446 Morkullan 7 Ändrad användning från lokal till 
lägenhet. Bygglov och startbesked. 

ABR 

 
 Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning MBN § 84 
 

Pågående byggärenden - separata startbesked 
 
SBN2018/1167 Ovanredet 7 Nybyggnad av enbostadshus med 

garage, komplementbyggnad (ga-
rage) samt installation av eldstad 
och rökkanal 

BK 

SBN2019/0231 Ovangårdarne 
1:4 

Nybyggnad av enbostadshus BK 

SBN2018/1076 Backa 74:2 Tillbyggnad av enbostadshus BK 

SBN2019/0333 Mora 13:86 Nybyggnad av enbostadshus BK 

 
 
Pågående byggärenden - slutbesked 
 
SBN2018/0369 Uddsarvet 4:3 Ändrad användning av loge (från 

snickeriverkstad till klädbutik) 
ABR 

SBN2019/0099 Skönvik 1:29 Nybyggnad av plank ABR 

SBN2019/0176 Enbacka 19:127 Installation av hiss i enbostadshus 
– ej bygglovpliktig åtgärd 

ABR 

2001-000050 Skenshyttan 
13:5 

Nybyggnad av garage/förråd ABR 

SBN2019/0313 Backa 83:2 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

ABR 

SBN2018/1200 Näbben 6 Tillbyggnad av enbostadshus (tak 
över befintligt trädäck) 

ABR 

SBN2018/1128 Övre Tosarby 
8:4 

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

ABR 

SBN2019/0388 Övre  
Stubbersbo 5:9 

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

ABR 

SBN2019/0222 Mora 92:2 Nybyggnad av lagertält ABR 

SBN2019/0341 Landa 16:16 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

ABR 

 
 
________________________ 
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Mbn § 85        
 
 
 
Rapporter och delgivningar 

 
Överklagade beslut 
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