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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 86    

    
 
 
Verksamhetsinformation 
 

• Riktlinjer för besök i verksamheterna 
• Uppdatera delegationsordning överklagande beslut Länsstyrelsen från  

förvaltning till ordförande 
• Revidering delegationsordning Miljö och byggnämnden avseende behandling 

av personuppgifter 
• Länsstyrelsens kommunbesök 22 oktober 
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Mbn § 87   Dnr: Ecos 2019-111    
 
 
Salmakarbo 3:6 – Klagomål på trafikbuller 

 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avsluta ärendet om klagomål på trafikbuller vid 
fastigheten Salmakarbo 3:6 i Säters kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Maria och Fredrik Luhr har den 2 april 2019 kommit in till miljö- och byggenheten 
med klagomål på vägtrafikbuller från väg 69 på deras fastighet Salmakarbo 3:6. 
 
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 och inomhus är följande: 
 
 Beräknade ljud-

nivåer  
(dBA) 

Trafikverkets 
åtgärdsprogram 
(dBA) 

Riktvärden 
för god 
miljö2 

(dBA) 

 Första 
våning 

Andra 
våning 

  

Inomhus, ekvivalent 
ljudnivå 33  40 30 

Inomhus, maximal-
nivå nattetid 44  551 45 

Utomhus, ekvivalent 
ljudnivå (vid fasad) 61  65 55 

Utomhus, maximal-
nivå 

72   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). 
 
 
 
   Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 87 
   
 
Skäl till beslut 
Miljö- och byggenheten kan konstatera att de flertalet av de beräknade värdena över-
stiger riktvärdena för en god miljö. Maria och Fredrik Luhr kan alltså sägas ha rätt i 
att trafikbullret ligger på en nivå som kan vara störande. Samtidigt noteras att värde 
ligger under nivåer för åtgärder i Trafikverkets åtgärdsprogram. Vi kan därför konsta-
tera 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 
 

Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 87 
 
 
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 
Maria och Fredrik Luhr 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 88   Dnr: SBN2019/0533  
  
 
Fiolen 1 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
1. Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § och 2 kap. 5 § plan- 

och bygglagen (2010:900). 
2. Avgiften för förhandsbeskedet är 3 098 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-

munfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med byggnadsdel på 
240 m2 bruttoyta. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyg-
gelse. 
 
Inkomna yttranden 
Ägare av angränsande fastigheter och Trafikverket Region Mitt har bedömts vara be-
rörda sakägare och har därmed getts tillfälle att yttra sig om ansökan i enlighet med 9 
kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900). Inga ägare av angränsande fastigheter mot-
satte sig ansökan. Trafikverket har emellertid bedömt att fastigheten är olämplig att 
bebyggas med en ny bostad. I yttrandet hänvisas till buller, farligt gods-transporter på 
järnvägen samt till risken för negativ påverkan på riksintresset Dalabanan.  
 
Skäl till beslut 
Det framgår av 2 kap. 5 § punkten 4 plan- och bygglagen att det vid prövningen i 
ärenden om förhandsbesked ska bedömas om den aktuella tomten är lämplig för be-
byggelse med hänsyn till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Hänsyn ska 
även tas till människors hälsa enligt 2 kap. 5 § punkten 1 i samma bestämmelse. Tra-
fikverket Region Mitt har i sitt yttrande konstaterat att fastigheten har höga bullerni-
våer på ömse sidor då den befinner sig mellan väg 70 och järnvägen. Eftersom fastig-
heten är belägen inom 50 meter från järnvägen finns det inte möjligheter att före-
bygga bullerstörningarna. Detta bedöms påverka negativt människors hälsa, boende-
miljö och välbefinnande. Mot denna bakgrund bedöms att ett förhandsbesked enligt 
9 kap. 17 § inte kan meddelas. 
 
    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 88 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Ritningar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Yttrande Trafikverket Region Mitt 
 
Sändlista 
Beslutet delges: sökande 
 
 

  



 
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2019-08-14 8  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 89    Dnr: SBN2019/0513 
     
 
 
Gruvby 7:8 – Nybyggnad av komplementbyggnad (lada) 

 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar återremittera ärendet på grund av komplettering av 
handlingar. 
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Mbn § 90   Dnr: SBN2019/0478   
 
 
 
Ulven 4 – Nybyggnad av komplementbyggnad (carport/förråd) 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 

1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Avgiften för bygglovet är 4255 kronor (i enlighet med taxa fastställd av  
kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av carport/ förråd om 72 m2 bruttoyta. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyg-
gelse. 

Inkomna yttranden 
Mot bakgrund av att byggnadens planerade avstånd till tomtgränsen är mindre än 4,5 
m upprättades grannehörande. Ägarna till angränsande fastigheter motsatte sig ny-
byggnationen med hänvisning till byggnadens höjd och storlek. Ägarna till angrän-
sande fastigheter bedömde vidare att byggnaden är tänkt att placeras alldeles för nära 
tomtgränser, vilket kommer att innebära avsevärda olägenheter. 
 
Skäl till beslut 
Enligt plan- och bygglagen, 9 kap 30 §, är en förutsättning för att bygglov skall kunna 
beviljas att ansökan stämmer med detaljplanen. Bygglov får dock ges, enligt 31 b §, 
för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med 
planens syfte. 
Då den sökta nybyggnaden strider mot gällande detaljplan beträffande byggnadens 
avstånd till tomtgränser måste ansökan avslås. Nybyggnationen är tänkt att placeras 
på prickmark som ej får bebyggas. I enlighet med detaljplanen kan inte nybyggnat-
ioner i området placeras närmare tomtgränser än 4 meter. Den sökta byggnaden är 
tänkt att placeras endast 1 meter ifrån gränser och ägarna till angränsande fastigheter 
motsätter sig nybyggnationen. Avvikelsen kan därmed inte bedömas vara en sådan 
liten avvikelse som avses i plan- och bygglagen, 9 kap 31 b §. 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
 
Sändlista 
Beslutet delges: sökande 
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Mbn § 91   Dnr: SBN2019/0328   
     
 
 
Säter 5:7 – Nybyggnad av komplementbyggnad (uterum) 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar återremittera ärendet på grund av komplettering av 
handlingar. 
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Mbn § 92   Dnr: SBN2018/0736  
      
 
 
Odalmannen 11 – ändring av infart/utfart 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Avgiften för bygglovet är 2 633 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller anläggande av infart/ utfart från fastigheten Odalmannen 11. 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyg-
gelse. 

Skäl till beslut 
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen, är en förutsättning för att bygglov skall kunna 
beviljas att ansökan stämmer med detaljplanen. Bygglov får dock ges, enligt 31 b §, 
för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och om den är för-
enlig med planens syfte. 

 
Utfarten/ infarten är tänkt att anläggas på en enligt detaljplanen utpekad gång- och 
cykelväg. Efter kommunicering med gatuenheten på Säters Kommun har det be-
dömts att avvikelsen inte kan bedömas vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 
kap 31 b § plan- och bygglagen. Åtgärden anses vidare stå i strid mot detaljplanen 
och dess syfte. 

 
 

Upplysningar 
• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 

och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
• Beslut om startbesked upphör att gälla två år efter att beskedet gavs. 
• När byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt lovet, kontrollplanen och startbe-

skedet och om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte funnit andra skäl att 
ingripa kommer ett slutbesked att utfärdas. 

• Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbe-
skedet förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slut-
besked, om nämnden inte beslutar annat.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 92 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
 
Sändlista 
Beslutet delges: sökande 
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Mbn § 93      
    
 
 
Arbetsmiljö- och personalfrågor 

 
Rekrytering av livsmedelsinspektör pågår, sista ansökningsdag var 13 augusti 2019. 
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Mbn § 94      
    
 
 
Kurser och inbjudningar 

 
 
Ärendebeskrivning 
F-SBN2019-0169 – Nationell dialog om samhällets roll för utveckling,  

                  4/12 Stockholm 
F-SBN2019-0198 – Kommunal ekonomi för förtroendevalda 
                   Göteborg eller Stockholm                 
F-SBN2019-0209 – Kvalitetssäkra dina föreläggande och beslut, Stockholm 13/11 
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Mbn § 95        
 
 
Redovisning av delegationsbeslut tiden 2019-06-01—2019-06-30 

 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som  
förtecknas i protokoll av 2019-08-14, § 95 
 
Miljöärenden 
 
2019-006 Morkullan 5 Beslut om årlig kontrolltid för livs-

medelsanläggning samt beslut om 
avgift för riskklassbesök 

UL 

2019-152 Krafsbo 1:3 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2018-158 Nedernora 1:43 Bekräftelse av anmälan samt före-
läggande om försiktighetsåtgärder 
för inrättande av avloppsanordning 
(BDT) 

JS 

2018-379 Kolarbo 1:25 Föreläggande om komplettering av 
ansökan om enskild avloppsanord-
ning 

JS 

2018-188 Norrby 20:6 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp (markbädd) 

RH 

2017-422 Solvarbo 10:6 Beslut om årlig kontrolltid för livs-
medelsanläggning samt beslut om 
avgift för riskklassbesök 

UL 

2018-143 Murmästarbo 
4:8 

Föreläggande om komplettering av 
ansökan om enskild avloppsanord-
ning 

JS 

2018-163 Gussarvshyttan 
7:2 

Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp (minire-
ningsverk) 

RH 

2019-158 Fäggeby 1:38 Beslut om årlig kontrolltid för livs-
medelsanläggning 

UL 

 
 Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 95 
 

2019-159 Mora 137:1 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2019-141 Landa 95:3, Fär-
jeby 2:4, Landa 
95:26, Jätten 4 

Tillstånd för yrkesmässig spridning 
av växtskyddsmedel 

IJ 

2019-044 Ovangårdarne 
6:28 

Beslut om avgift för handläggning 
av ansökan om yrkesmässig sprid-
ning av bekämpningsmedel 

IJ 

2019-053 Mårtensgård 7:1 Beslut om avgift för handläggning 
av ansökan om yrkesmässig sprid-
ning av bekämpningsmedel 

IJ 

2019-141 Landa 95:3, Fär-
jeby 2:4, Landa 
95:26, Jätten 4 

Beslut om avgift för handläggning 
av ansökan om yrkesmässig sprid-
ning av bekämpningsmedel 

IJ 

2019-146 Uppbo 6:6 Beslut om avgift för handläggning 
av ansökan om yrkesmässig sprid-
ning av bekämpningsmedel 

IJ 

2017-503 Höglund 1:2 Föreläggande om komplettering av 
ansökan om enskild avloppsanord-
ning 

JS 

2019-151 Lilla Klingsbo 
12:4 

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

RH 

2018-185 Maggsta 1:11 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp (minire-
ningsverk) 

RH 

2018-527 Skedvi-Fiskarbo 
3:4 

Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp (minire-
ningsverk) 

RH 

2018-123 Norrby 3:3 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp (markbädd) 

RH 

 
 Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 95 
 

2019-164 Mora 8:73 Beslut om registrering av livsme-
delsanläggning samt avgift för regi-
streringen 

UL 

2018-502 Kvarnsveden 
6:2 

Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp (markbädd) 

RH 

2019-142 Lerviken 12:2 Föreläggande om komplettering av 
ansökan om enskild avloppsanord-
ning 

JS 

2019-163 Ollonet 8 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2019-175 Lerviken 15:3 Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2019-156 Skenshyttan 
16:18 

Tillstånd till avloppsanordning för 
WC-avlopp till sluten tank 

JS 

2019-156 Skenshyttan 
16:18 

Bekräftelse av anmälan samt före-
läggande om försiktighetsåtgärder 
för inrättande av avloppsanordning 
(BDT) 

JS 

2019-054 Solvarbo 56:4, 
59:6, 6:4, 6:5, 
3:10 

Tillstånd till spridning av växt-
skyddsmedel inom skyddsområde 
för vattentäkt 

IJ 

 
 
 Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning MBN § 95 
 

 
Byggärenden 
 
Nya eller ändrade byggärenden 
 
SBN2019/0436 Skönvik 1:40 Nybyggnad av komplementbygg-

nad (växthus). Bygglov och start-
besked. 

ABR 

SBN2019/0420 Gäddan 7 Utvändig ändring av flerbostads-
hus. Bygglov och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0401 Hyddan 7 Nybyggnad av komplementbygg-
nad (pergola) och plank. Bygglov 
och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0385 Bruntbo 1:3 Strandskyddsdispens för nybygg-
nad av komplementbyggnad (ved-
bod/gäststuga) 

ABR 

JN2019/0006 Idun 2 Utbyte av uttjänt vegetation (3 
träd). Marklov och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0381 Gruvriset 15:1 Beslut om nedsättning av avgift 
gällande utvändig ändring av enbo-
stadshus (fasadrenovering samt 
byte av fönster och dörr) 

HO 

SBN2019/0496 Udden 6 Utvändig ändring av komplement-
byggnad (garage). Bygglov och 
startbesked. 

ABR 

SBN2019/0367 Solvarbo 44:6 Nybyggnad av komplementbygg-
nad (vindskydd). Bygglov och 
startbesked. 

ABR 

SBN2019/0468 Skönvik 1:35 Nybyggnad av komplementbygg-
nad – Attefallshus – ej bygglov-
pliktig åtgärd. Startbesked. 

ABR 

SBN2019/0448 Backa 92:8 Tillbyggnad av komplementbygg-
nad samt strandskyddsdispens. 
Bygglov, startbesked, strand-
skyddsdispens. 

ABR 

 
 Fortsättning 
  



 
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2019-08-14 19  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning MBN § 95 
 

SBN2019/0450 Mora 8:35 Tillbyggnad av enbostadshus (ute-
plats med tak). Bygglov och start-
besked. 

ABR 

SBN2019/0350 Uggelbo 8:3 Tillbyggnad av enbostadshus (ute-
rum), nybyggnad av komplement-
byggnader (maskinhall samt bagar-
stuga med carport), rivning av 
komplementbyggnad (uthus). Riv-
ningslov, bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2019/0538 Nyhyttan 7:2 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal. Startbesked. 

ABR 

SBN2018/1105 Boberg 5:9 Nybyggnad av enbostadshus med 
garage. Bygglov. 

BK 

SBN2019/0064 Boberg 5:11 Nybyggnad av fritidshus och car-
port/förråd samt installation av 
eldstad/rökkanal. Bygglov. 

BK 

SBN2019/0517 Mora 8:85 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal. Startbesked. 

ABR 

SBN2019/0165 Solvarbo 34:8 Tillbyggnad av enbostadshus 
(orangeri). Bygglov och startbe-
sked. 

ABR 

SBN2019/0310 Anstahyttan 9:4 Nybyggnad av komplementbygg-
nad (garage/förråd). Bygglov. 

BK 

SBN2019/0032 Nyberget 13:4 Rivning av fritidshus – ej bygglov-
pliktig åtgärd. Startbesked. 

ABR 

SBN2019/0352 Mora 14:4 Tillbyggnad av enbostadshus. 
Bygglov. 

BK 

SBN2019/0469 Lomtorpet 1:11 Tillbyggnad och utvändig ändring 
av fritidshus. Bygglov och startbe-
sked. 

BK 

SBN2019/0488 Nedernora 1:84 Nybyggnad av komplementbygg-
nad – Attefallshus – ej bygglov-
pliktig åtgärd samt strandskydds-
dispens. Startbesked och strand-
skyddsdispens. 

ABR 

 
 Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning MBN § 95 
 

SBN2019/0490 Mora 13:87 Nybyggnad av enbostadshus och 
garage samt installation av 
eldstad/rökkanal. Bygglov. 

BK 

JN2019/0004 Enbacka 1:32 Nybyggnad av multiarena. Bygglov 
och startbesked. 

ABR 

SBN2019/0520 Mora 107:1 Nybyggnad av komplementbygg-
nad (växthus) – ej bygglovpliktig 
åtgärd. Startbesked. 

ABR 

SBN2019/0443 Pungmakarbo 
7:6 

Strandskyddsdispens för nybygg-
nad av komplementbyggnad (ba-
stu) 

ABR 

SBN2019/0480 Skönvik 1:40 Tillbyggnad av enbostadshus (ute-
rum). Bygglov och startbesked. 

ABR 

 
Pågående byggärenden - separata startbesked 
 
SBN2019/0326 Lerviken 12:2 Nybyggnad av enbostadshus och 

garage/carport och stall samt in-
stallation av eldstad/rökkanal 

BK 

SBN2018/1179 Grenen 5 Rivning av balkonger och nybygg-
nad av inglasade balkonger på fler-
bostadshus 

BK 

SBN2019/0155 Skenshyttan 
16:18 

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

BK 

SBN2019/0178 Säter 5:1 Nybyggnad av stall BK 

SBN2019/0122 Skönvik 1:27 Nybyggnad av enbostadshus och 
garage samt installation av 
eldstad/rökkanal 

BK 

SBN2018/1105 Boberg 5:9 Nybyggnad av enbostadshus och 
garage samt installation av 
eldstad/rökkanal 

BK 

 
 Fortsättning 
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Pågående byggärenden - slutbesked 
 
SBN2018/0499 Ryttaren 1 Nybyggnad av komplementbygg-

nad (friggebod/förråd) 
ABR 

SBN2018/0677 Odalmannen 14 Nybyggnad av enbostadshus och 
garage samt installation av 
eldstad/rökkanal. Tillfälligt (inte-
rimistiskt) slutbesked. 

BK 

SBN2019/0375 Arkhyttan 62:2 Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal 

ABR 

SBN2019/0090 Säter 6:33 Strandskyddsdispens för nybygg-
nad av komplementbyggnad 

ABR 

SBN2018/0075 Björkled 7:9 Nybyggnad av komplementbygg-
nad (garage) 

ABR 

SBN2018/1141 Mora 8:73 Utvändig ändring av flerbostads-
hus (byte av färg på fasad) 

ABR 

SBN2015/0359 Siggebo 1 Stambyten och badrumsrenovering 
– ej bygglovpliktig åtgärd 

ABR 

SBN2017/0662 Ansta 36:3 Nybyggnad av fritidshus - strand-
skyddsdispens samt rivning del av 
befintligt fritidshus och installation 
av eldstad/rökkanal 

BK 

SBN2018/1031 Odalmannen 13 Nybyggnad av enbostadshus och 
carport. Tillfälligt (interimistiskt) 
slutbesked. 

BK 

 
 
________________________ 
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Mbn § 96        
 
 
 
Utbildningsfilm 
 
Plan och bygglagen (PBL) 
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Mbn § 97       
 
 
 
Rapporter och delgivningar 

 
Vattenrådsmötet i Säter 28 maj 
Överklagade beslut 
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Mbn § 98       
 
 
 
Övriga frågor 
 
Säterkartan önskas hemskärm till politikerpaddan. 
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