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Dnr: SBN2019/0860

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus – (Tilltänkt
avstyckning)
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbeskedet gäller med
redovisad omfattning och placering i enlighet med inkomna handlingar.
2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 743 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura för skickas separat.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten xxx x:x.
Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger utanför strandskyddat område.
Fastigheten ligger utanför 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 och Miljöenheten.
Inga negativa yttranden har inkommit från grannar.
Dala Elnät AB har inkommit med ett yttrande där de skriver att de inte har något att
erinra mot att förhandsbesked beviljas på platsen.
Miljöenheten har yttrat sig och bedömer att det är möjligt att anlägga någon form av
avloppsanläggning inom fastigheten men skriver att det är hög skyddsnivå vad gäller
hälsoskyddet på grund av att jordlagret är så pass tunt och avståndet till berg är litet.
Åtgärden kräver ansökan hos Miljöenheten.
Skäl till beslut

Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och
bygglagens 2 och 9-10 kap.
Avloppsanläggningen och skyddsnivån på den kommer att hanteras i samband med
prövningen från Miljöenheten när sökande lämnar in en anmälan för anläggandet av
enskilt avlopp.
Fortsättning
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Mbn § 134
•
•
•

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).
Observera att det strandskyddade området (området som ligger inom 100 meter från
sjö/bäck/vattendrag) inte får tas i anspråk på ett sätt som gör att det upplevs privatiserat. Åtgärder som kräver strandskyddsdispens får inte vidtas utan en dispens. Av
miljöbalkens 7 kap 15 § framgår vilka åtgärder som kräver dispens.
Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet
Sändlista
Beslutet delges: Sökanden
Kopia av beslut till: Fastighetsägare
Kungörelse av beslut till: Berörda sakägare
__________________________________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2019/0683

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt
strandskyddsdispens
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.
2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna nekas med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken.
3. Avgiften för handläggningen av ärendet är 7 898 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
Ärendebeskrivning

Ansökan gäller förhandsbesked samt strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten xxx xx:x.
Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse men dock inom strandskyddat område.
Inkomna yttranden

Åtgärden är sådan att berörda grannar samt berörda remissinstanser har underrättats
om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Fastighetsägare till angränsande fastigheter har inkommit med negativa synpunkter
där de skriver att en byggnation på sökt plats skulle innebära stora konsekvenser på
både ett personligt och ekonomist plan, främst med hänvisning till ökad insyn samt
ökad bullernivå då den idag dämpande skogsvallen förmodligen försvinner. De skriver vidare att de inte anser att sökande har uppfyllt något av de särskilda skäl som
finns angivna för att kunna få dispensen beviljad.
Miljöenheten har inkommit med ett yttrande kring strandskyddet och möjligheterna
för anläggandet av enskilt avlopp. Miljöenheten skriver att möjligheten att anlägga ett
enskilt avlopp på xxx xx:x mellan vägen och Mossbysjön är kraftigt begränsad. Ur
naturvårdssynpunkt och strandskyddsynpunkt skriver kommunbiologen att området
inte är ianspråktaget och att en privatisering av denna udde skulle göra att friluftsvärden skulle gå förlorade, med hänvisning till att den norra delen av området utgörs av
en badplats med öppen sand vid stranden. Biologen skriver vidare att de särskilda
skäl som angivits i dispensansökan inte kan anses relevanta i sammanhanget.
Fortsättning
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Mbn § 135
Sökande har getts tillfälle att yttra sig över inkomna yttranden men ingen skrivelse
från denne har inkommit.
Skäl till beslut

För att få strandskyddsdispens beviljat så krävs det att man uppfyller minst ett av
nedanstående särskilda krav:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Sökande har uppgett skäl 4 som särskilt skäl i sin dispensansökan.
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att skäl 4 avser ett område där det redan
finns en pågående verksamhet och en utvidgning i anslutning till den befintliga verksamheten behövs.
Det står fast att då marken idag är obebyggd och ingen verksamhet bedrivs i området
så kan särskilt skäl 4 inte anses vara uppfyllt.
Miljö- och byggnämnden bedömer också att det inte med något av de övriga särskilda skälen är möjligt att bevilja strandskyddsdispens på sökt område.
Strandskyddsdispens nekas med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken då man inte uppfylller något av de särskilda kraven.
Förhandsbesked nekas då strandskyddsdispens inte kan ges, och området bedöms
därför som olämplig att bebygga.
Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet
Sändlista
Beslutet delges: Sökande
____________________________
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr:JN2019/0014

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från grusplan till
parkering t.om. 2029-11-20
Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:

1. Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2029-11-20 beviljas med stöd av 9 kap. 33 § planoch bygglagen (2010:900).
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt 10 kap. 14 §
och 22 § plan- och bygglagen (2010:900), krävs inte i detta ärende.
3. Som kontrollplan fastställs att byggherren ska anmäla att åtgärden är avslutad och
att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. Ifylld kontrollplan ska
skickas in till Säters kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 300, 783 27 Säter.
Efter det utfärdar Miljö- och byggnämnden slutbesked enligt 10 kap. 4 § planoch bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnadsverket får tas i bruk.
4. Avgiften för bygglovet är 3 098 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från grusplan till
parkering t.om. 2029-11-20. Inget hårdgörande eller övrig ändring av markytan
kommer att utföras.
Förutsättningar

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område 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. Inga negativa yttranden har inkommit.
Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Mbn § 136

Skäl till beslut

Ytan som är tänkt att tas i anspråk och användas som parkeringsanläggning utpekas i
detaljplanen som idrottsområde. Det konstateras därmed att åtgärden strider mot detaljplanen och permanent bygglov kan därför inte beviljas. Dock bedöms att ett tidsbegränsat bygglov kan meddelas med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen.
Detta mot bakgrund av att ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 10–32 §§ får meddelas med
stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
- Ert tidsbegränsade bygglov upphör att gälla 2029-11-20.
- Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 kap 9 § plan- och bygglagen.
- Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/
beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande för påbörjandet.
- Färdigställandeskydd krävs ej i detta ärende.
Jäv
Andréas Mossberg, förvaltningschef anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och
beslut av ärendet.
Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet
Sändlista
Beslutet delges: sökande
Underrättelse av besluter per brev till: Kända sakägare
_________________________________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2019/0675

Byggsanktionsavgift för olovlig ändrad användning av komplementbyggnad
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Miljö- och byggnadsnämnden påför tidigare fastighetsägarna till xxx xx:x xx xx
och xx xx solidarisk en byggsanktionsavgift på 4 999 kronor.
2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Säters kommun, Miljö- och byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser byggsanktionsavgift för olovlig ändrad användning av en komplementbyggnad från lada till gäststuga. Åtgärden har utförts utan bygglov och utan ett startbesked.
Ett bygglov i efterhand har meddelats den 23 augusti 2019. Dåvarande fastighetsägarna har i beslutet upplysts om att ärendet ännu inte var avslutad och att ett förslag
till beslut om byggsanktionsavgift skulle föreslås under Miljö- och byggnadsnämndens nästkommande sammanträde. Ett beslut om ett slutbesked har meddelats den
22 oktober 2019. Även detta beslut upplyste fastighetsägarna om att förslag till beslut
om byggsanktionsavgift skulle tas upp under sammanträdet.
Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagts område och utanför sammanhållen
bebyggelse.
Skäl till beslut

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn,
tillträde, ingripanden och påföljder. Aktuella överträdelser kommer även prövas enligt 7 kap. 14–15 § § miljöbalken.
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL ska
Miljö- och byggnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Bestämmelser
om byggsanktionsavgifter finns i 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338).
Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2-Beräkning av byggsanktionsavgiften
Sändlista
Beslutet delges: sökande

__________________________________________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2019/0736

Beslut om fortsatt handläggning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Byggnadsnämnden beslutar att ompröva det överklagade beslutet med stöd av
39 § förvaltningslagen (2017:900).
2. Det bedöms att överklagandet har inkommit inom föreskriven tid.
Ärendebeskrivning

Överklagandet avser Miljö- och byggnadsnämndens beslut i ett tillsynsärende på fastigheten xxx x:xx. Det beslutade åtgärdsföreläggande avser beskärning av ett
biotopsskyddat träd.
Förutsättningar

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagts område och inom sammanhållen bebyggelse.
Skäl till beslut

Enligt 39 § förvaltningslagen (2017:900) får en myndighet ändra ett beslut som den
har meddelat som första instans om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller
av någon annan anledning. Detta får göras endast om överklagandet och övriga
handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till den högre instans som ska pröva
överklagandet.
Det bedöms att det har i det aktuella ärendet tillkommit nya sådana omständigheter
som styrker beslutet om omprövning.
Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2- Yttrande från Trädspecialisten
Sändlista
Beslutet delges: sökande
Underrättelse av besluter per brev till: Kända sakägare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Naturvårdspris 2019 - workshop
Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för väl genomförd workshop.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN
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Miljö- och byggnämnden

2019-11-20
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Mbn § 140
Ekonomi och budgetuppföljning
Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Mbn § 141
Rapporter och delgivningar
Beslut
Miljö och byggnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
•
•
•

•

Justerande sign

Minoritetspolitiska mål för Säters kommun
Beslut från Mark och miljödomstolen: xxx x:x – Förhandsbesked för ombyggnad av
magasin till bostadshus. Mark och miljödomstolen avslår överklagandet.
Länsstyrelsens beslut om upphävande av nämndens beslut kvarstår.
Beslut från Länsstyrelsen: xxx xx – anläggande av infart/utfart. Länsstyrelsen
fastställer nämndens beslut med en ändring.
Länsstyrelsen förklarar att den ansökta åtgärden inte är förenlig med plan- och bygglagen (2010:900)
Nämndens beslut om nybyggnad av LSS-boende i Skönvik är överklagat av grannar.

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

2019-11-20

Sammanträdesdatum

Mbn § 142
Diskussion: nybyggnadskarta och situationsplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2019-11-20

Sammanträdesdatum

Mbn § 143
Arbetsmiljö och personalfrågor
Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2019-11-20

Sammanträdesdatum

Mbn § 144
Verksamhetsinformation
Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Statistik
Besök från Länsstyrelsen 2019-11-13-2019-11-14 – revision livsmedel

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Mbn § 145
Redovisning av delegationsbeslut tiden 2019-10-01—2019-10-31
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll av 2019-11-20, § 145
Miljöärenden
2019-290

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen

UL

2019-285

Yttrande angående alkoholservering

UL

2019-301

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

2019-241

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2019-292

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

2018-133

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2019-271

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

2019-300

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2019-11-20

Sammanträdesdatum

Blad
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Fortsättning MBN § 145
2019-293

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

2019-291

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

2019-309

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

2019-317

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

2018-387

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2019-249

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2018-535

Bedömning av inlämnad dagvattenlösning

KO

2019-251

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2017-503

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

JS

2019-283

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2019-270

Beslut om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning samt beslut om
avgift för riskklassbesök

UL

Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2019-11-20

Sammanträdesdatum

Blad
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Fortsättning MBN § 145
2019-294

Beslut om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning samt beslut om
avgift för riskklassbesök

UL

2019-274

Bekräftelse av anmälan samt föreläggande om försiktighetsåtgärder
för inrättande av avloppsanordning
(BDT)

RH

2019-328

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

RH

2019-318

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen

UL

2019-322

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen

UL

2019-083

Beslut om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning samt beslut om
avgift för riskklassbesök

UL

SBN2019/0816

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal. Startbesked.

ABR

SBN2019/0842

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal. Startbesked.

ABR

SBN2019/0590

Tillsyn – Ovårdad tomt. Avskrivning av ärendet.

ABR

SBN2018/0683

Tillsyn – Ovårdad tomt. Avskrivning av ärendet.

ABR

Byggärenden
Nya eller ändrade byggärenden

Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2019-11-20

Sammanträdesdatum

Blad
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Fortsättning MBN § 145
SBN2019/0674

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal. Startbesked.

ABR

SBN2019/0743

Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader (Attefallshus, garage, bastu)

ABR

SBN2019/0708

Tillbyggnad av enbostadshus (altan) samt nybyggnad av portal och
underhåll av tak, fasad och staket.
Bygglov och startbesked.

ABR

SBN2019/0854

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal. Startbesked.

ABR

SBN2019/0756

Nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga). Bygglov och startbesked.

BK

SBN2019/0637

Utvändig ändring av komplementbyggnad (lada). Bygglov och startbesked.

ABR

SBN2019/0855

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal. Startbesked.

ABR

SBN2019/0863

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal. Startbesked.

ABR

SBN2019/0667

Tillbyggnad av industribyggnad.
Bygglov.

BK

SBN2019/0722

Nybyggnad av enbostadshus.
Bygglov.

BK

SBN2019/0233

Nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga). Bygglov och startbesked.

BK

SBN2019/0848

Nybyggnad av transformatorstation. Bygglov och startbesked.

ABR

SBN2019/0328

Nybyggnad av komplementbyggnader (garage och uterum). Bygglov och startbesked.

KO

Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2019-11-20

Sammanträdesdatum

Blad
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Fortsättning MBN § 145
SBN2019/0786

Utvändig ändring av enbostadshus
(fasad- och fönstermålning samt
byte av ytterdörr). Bygglov och
startbesked.

ABR

SBN2019/0873

Nybyggnad av plank. Avskrivning
av ärendet.

ABR

SBN2019/0805

Tillbyggnad av enbostadshus.
Bygglov.

BK

SBN2019/0891

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal. Startbesked.

ABR

JN2019/0013

Invändig ändring av kontorsbyggnad (byte av dörr). Bygglov och
startbesked.

ABR

SBN2019/0623

Nybyggnad av enbostadshus samt
installation av eldstad/rökkanal.
Bygglov.

BK

SBN2019/0606

Nybyggnad av fritidshus samt
strandskyddsdispens. Bygglov och
strandskyddsdispens.

BK

Pågående byggärenden - separata startbesked
SBN2019/0584

Nybyggnad av fritidshus

BK

SBN2019/0629

Nybyggnad av enbostadshus och
garage

BK

SBN2019/0722

Nybyggnad av enbostadshus

BK

Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2019-11-20

Sammanträdesdatum

Blad
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Fortsättning MBN § 145
Pågående byggärenden - slutbesked
SBN2019/0598

Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd)

ABR

SBN2019/0503

Rivning av enbostadshus (brandskadat)

ABR

SBN2019/0664

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal

ABR

SBN2017/0601

Tillbyggnad av komplementbyggnad (växthus) – ej bygglovpliktig
åtgärd

ABR

SBN2019/0663

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal

ABR

SBN2019/0675

Ändrad användning av komplementbyggnad från snickeriverkstad
till gäststuga (ansökan i efterhand)

ABR

SBN2018/1177

Marklov för anläggande av parkering

ABR

SBN2019/0801

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal

ABR

SBN2017/0363

Anmälan om rivning av komplementbyggnad (uterum) och nybyggnad av komplementbyggnad
(Attefallshus), samt strandskyddsdispens

ABR

SBN2019/0842

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal

ABR

SBN2019/0714

Anmälan om installation av
eldstad/rökkanal

ABR

________________________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2019-11-20

Sammanträdesdatum

Blad
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Mbn § 146
Övriga frågor
Utbildning i Geosecma önskas efter Miljö och byggnämnden den 2019-12-18.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

